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الكتابهذافيالإسلاميةالبحوثمجمعرأي

الإسلامية،البحوثبمجمعوالنشرالبحوثإدارةعلىالكتابهذاعرض

لفحصهالطيرالحديديمحمدمصطفىالشيخالكبيرالأستاذفضيلةعلىفحولته

يلي:مانهايتهفيجاءمطولَاتقريزافكتب،ونشرهمادتهفيرأيهوإعطاء

جريرةمنأسبانيًامسيحيًاكانالكتابهذامؤلفأنتقدممماعلم"...

ل!سلامهداهقد-لماإأثاللهوأنتورميداأ"إنسلميسلمأنقبلاسمهوكان،ميورقة

لسلطانبالترجمةاشتغللأنهالترجمانلقبإليهواضيف،الثهعبدنفسهفسمى

وترجم،هجرية823سنةالعربيةباللغةالكتابهذاألفوقد،إسلامهبعدتوئس

ميلادية.ا885سنةببارش!الأديانتاريخمجلةفيونشر،الفرنسيةإلى

باللغةمخطوطةنسخأريعمنحمايةعلىمحمودالدكتور)1(حققهوقد

لعفائدعرضوعلى،المؤلفإسلامفيالسبببيانعلىيشتملوالكتاب،العربية

يأنهايقطعهذاوأنالأناجيلتضاربوءلى،العقائدهذهعلىورده،النصارى

/الأدلةفأقا!،المسلمينعلىالنصارىعابهماعلىردَّكما،أصحابهاتأليفمن

أنبيائهم.أتوبشاِأناجيلهممن!ومحمدنبوةعلى

منأخذاالكتابهذاعنتقريرنافيمفصلَاكتبناهلمامختصرةخلاصةهذه

النصرانيةعلىامحريماالقراَز.قررهاالتيالحقائقيتجاوزلموالكتاب،نصوصه

بإخراجالتوحيد!!داروتتشرف،ميلاديةا849لسنة"المعارف"دار!لبعةفيالتحقيقهذاوكاز،(1)

متحي.وديعالفكتورالسابقالشماسبتحقيقظابلكَهـ...ةمزونجديدةطبعة
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)الروقَ)الةر!أمَحفن6َ

طمسهاحاولواالتي؟تمحمدنبينارسالةبصحةالكتبهذهوشهادة،وعقائدها

علىالردفيالأريب"تحفةكتابطباعةمنمانغانرىلالذا،نصوصهاوضوحمع

واحد"الثهككتاب،مثلهونشرطبعسبقفقد،الترجماناللهلعبد"الصليبأهل

دارنشرتهفقد،وأسلممسيحيًاكانالذيمرجانمجديمحمدللأستاذاثالوثأم

لإلهيةالجميل"الردوكتاب،هرةبالفثروتالخالقعبدبشارعالعربيةالنهضة

الحقعبدالعزيزعبدالأستاذحققهفقد،الغزاليوللإمام"الإنجيلبصريحعيسى

روبيرالأبداالفرنسيةإلىترجمهقبلومن،الإسلاميةالبحوثمجمعلهونشره

ميلادية.أ939سنةبارش!فيونشر"شدياق

أستاذزهرةأبيمحمدللشيخ"النصرانيةفي"محاضراتكتابنشرسبقكما

الثه.رحمةعليه-سابقا-الإسلاميةالبحوثمجمعوعضوالحقوقبكليةالشريعة

التيالأديانبينالمقارنةعلىمساعدةالكتابهذامثلطبعفيأنشكولا

الأجنبية.الجامعاتمنوغيرهاالأزهرجامعةفييدرسعلمًاأصبحت

التوفيق.وليتعالىوالله

،،،وبركاتهالثهورحمةعليكموالسلام

ألالرِممكصال!،!رأكر!ك!

الإسلاميةالبحوثمجيمعضو

هجريةا403سنةالثانيرببخمن11

ميلاديةأ41/1/849
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)ملَ)لحملييَ/\على

الرحيمالرحصناللّهبسم

المحققمقدمة

عليهم،المرسلينأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللّهالحمد

نأوأشهد،لهشريكلاوحدهالثهإلاإلهلاأنوأشهد،أجمعينوالسلامالصلاة

يسوعالمدعو-مريمابنعيسىوالمسيح،ورسولهعبدهمحمدوحبيبناونبيناسيدنا

يأكلانكانا،صديقةمريموأمه،إسرائيلبنيإلىورسولهاللهعبدهو-المسيح

الطعاممنحرماإذاالبشركلمثللأنهما،يزيدانلاالقدرهذاوعن،الطعام

أما،وشرهخيرهكلهبالقدروأؤمن،حقالناروأنحقالجنةأنوأؤمنيهلكان

بعد.

منيقربماالمسيحيةضلالفيعشتأنبعدبالإسلامعليئَاللهمَنَّفقد

مُتدين،بيتفينشأتيبسببالمسيحيةكبيربالعقيدةعلمعلىوكنت،عامًاأربعين

نأوأرادني،المسيحيالديندراسةفيمتبحرًا،تنصيريةجمعيةفيواعطاأبيوكان

للقسيس""مساعدشماسَالأكونالكنيسةإلىطفولتيمنذبيفذهب،مثلهأكون

الأحد،مدارسوفيالشماسةفيوتربيتفتعلمتأكبر،عندماقسيسَاأكونولكي

المدرسةفيوأناللشماسةأستاذاصرتحتى،وقتيمعظمالكنيسةأفارقلا

حتى،الأحدمدارسفيومدرسًاالقبطيةاللغةفيأستادأأيضاوأصبحت،الثانوية

طبيبَاأكونأنفضلت-وفضلهاللهبرحمة-ولكنيالقساوسةبينأكونأنكدت

لأصيرقسيسَا.مهنتيأتركولا
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/\
الرو)ؤِحَماإالةرمَحفغ

الذيأبييكونوأن،الإسلامإلىالكثيرينهدايةبعينيأرىأناللّهوشاء

الذيماهوكانفقد،إسلاميأسبابمنأيضًاهو،المسيحيةفيالعلملسبلدفعني

إلىدفعنيماتفلما،حيوهوالمسيحيينعباداتكلفيالشكقلبيفيزرع

أجدولمالأناجيلفيالموجودةالأخطاءتفضحكتاباتتركلأنهالأناجيلفيالشك

والعباداتالكنائسهجرتقريبًاسنواتبعشرموتهوقبل،القساوسةعندردَالها

يرحمه.أناللهفأسأل،الإسلامعلىماتوأظنهتمافا

كتابهوقرأت،مرجان"مجديإسلامعاصرت،الثانويفيتلميذًاكنتوحين

العمرهذافيقصدهأفهملمولكني؟!ثالوثأمواحد"اللّهالتثليثعقيدةردعن

الصغير

عيسىأ.دالجامعةأساتذةأحدإسلامعنوسمعت،الجامعةمنتخرجتثمْ

وكان،الإسكندريةيحامعةالتجارةكليةفيألقاهاالتيمحاضراتهعنوسمعتعبده

بسببمحاضراتهأحضرأنرفضتولكني،قالهمابعضإليَّينقلجيرانيأحد

.المناظراتهذهمثلحضورمنمنعوناالقساوسةولأنتشددي

شابعنسمعتوهناك03()شارعبشرسيديمنطقةفيعيادةوفتحت

وسألته:سيفشارعفيالعذراءكنيسةقسيسلمقابلةوأسرعت،أسلممسيحي

منهفائدةلا:القسيسفقال؟الإسلامىتالمسيحيالرجلهذالتردوافعلتمماذا

كلمافكنت،عيادتيمنبالقربللنجارةورشةلهوكان،الشيطانتملكهفقد

إيماناممتلئافأجده،بهالشيطانفعلماذالأرىوجههفيالنظرأدققبهمررت
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أ!ل)الححليِعلى

فيوجدتوماذا؟أسلمتلماذاأسألهأناْتمنىفكنت،يضيءيكادووجههوسكينة

مواجهته.منأتمكنلمولكني؟اطمأنينةواالسلامهذاكلفيتكونحتىالإسلام

افىظقةفيتسليححديدناجرلاكبرالوحيدةالابنةإسلامبخبرسمعتثم

أهلهاوظل،شرقحيفيرجلأغنىأبوهاوكان،أهلهامنوهروبها،كلها

اْعطوهحتىيغرونهفأخذوا،مسلمعاملعندهموكانجدوىبلاعنهايبحثون

ابنتهمأخبارعلىويتلصصمعهميبحثلكي،عما!رهمإحدىفيتمليكشقة

فيالبيوتأحدأسطحفوقحجرةفيتختبئأنهامكانهاعرفحتى،المساجدمن

فورًابترحيلهاقاموالأنهموخافالشابفحزنوخطفوهافذهبوا،باكوسمنطقة

ملابسوألبسوها،بالموسىرأسهاشعربحلققامواحيث،الصعيدأديرةأحدإلى

بالحبسإماعليهاالراهباتوتحكم،الأرضعلىصغيرةحجرةفيوتنام،ممزقة

أما،الإسلامعلىلإصرارهاقتلوهاأنهموسمعت،بالقتلأوهناكالحياةمدى

عليهفَقُبض،الشرطةعنهواْبلغواسلاححيازةتهمةلهدبروافقدالمسلمالشاب

الثريةالفتاةهذهلأمروتعجبت،منهالشقةالفتاةأهلواسترد،السجنوادخل

،السطوحفوقحجرةفيتعيشكيالثراءهذابكلتضحيالتيلأهلهاالوحيدة

وأسأل،عينايتدمعتذكرتهاكلماوكنت!الإسلامعلىلإصرارهاتموتثم

بهايناديالتيالعبادةحريةوأينهذا؟كللتفعلالإسلامفيوجدتماذا:نفسي

نفسإلىوذهبت؟عدلوالراهباتأهلهافعلهالذيهذاوهل؟المسيحيون

فييفكرمنلكلعبرةالفتاةهذهتكونحتى:ففال،حدثعمالأسألهالفسيس

.الإسلام
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الرولصق)الةريَمَحفع01َ

حريةفيمنعوندينهمعنيرتدمنيقتلونالمسلمينأنتعلموناألم:فقلت

دينالصحيحالدينهوهذا:فقال؟الشخصيةالحريةوضدحرامهذاوأنالعقيدة

بعدالبنتإقناعيحاولوالملماذا:فقلت،المرتدينبقتلعنهالدفاعمنولابدالمسيح

لأنهاذلكتستحقإنها:فقال؟الوحشيةبتلكيعاملونهاوكيف،استرورهاأن

تؤكدالسابقةتجاريناكللأنالإسلامإلىترجعفسوفبالرفقعاملوهاولوكفرت

فيتعلمتفقد،حزنيوزاد،منهيخرجولاقلبهفييستقراللإسلامعرفمنأن

المسيحية.فيبعينيرأيتهاولكني،قلوبقساةالمسلمينأنالكنيسة

بنعثمانشارعفي!المقدسالكتابأصدقاء"جمعيةفيواعظًاأبيوكان

الكنيسة،فيالعباداتينتقددائمَاأسمعهوكنت،بالإسكندريةبكمحرمفيعفان

فيالمحرمةوالتماثيلوالصورالبخورأو،لهاأصللاالتيالمبتدعةالصلواتسواء

الاعترافأو،التوراةفيعنهالمنهيوالكاهنللبطركالسجودأوالمقدسالكتاب

الحغ.للكاهنبالخطايا

المسيحيونفأحبه،العوايدمنطقةفييعملالوعظفيوزميلهصديقهوكان

الضرائبمأمورحليمالأسئاذيطلبونالثالثشنودةالبطركإلىفتقدموا،هناك

عمله،من"حليم"الأستاذالمأمورفاستقالالبطركفوافقكنيستهمكاهنليكون

أمورفيشنودةالبابالمناقشةذهبعامينوبعدوالعملللعلم""متىالقسوتفرغ

إلىوأرسلهصندوقفيووضعهاالقساوسةملابسوخلعبيتهإلىرجعثم،الدين

،الحالفيألمانياإلىوهرب،إسلامهفيهايعلنرسالةالصندوقوفي،البطرك

ففالعنهأبيوسألت،كلهالأمرمنوعجبت،الجنونأصابهأنهعنهفأشاعوا
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11إالصلمِعىؤ!لعلى

البابالأنالقتلمنخوفًاهربولكنه،جدًاعاقلإنه:شديدبحزن

الأرثوذكسيا)إيمانعلىحافظواآباءناإن":قال-شنودةعلىالسابق-كيرلس

بدماءعليهنحافظأنيجبونحن-لهمالكائوليكيالرومانيبالاضطهاد-بدمائهم

زيارةفيكان،السادس"كيرلسالسابقالبطركأنأبيمنوعلمت!عنهيرئدمن

)اسُود(عدةأهداهالذي-الثالوثعبدأي-)هيلاسِلاسي(أثيوبيالإمبراطور

الصعيد،أديرةأخدإلىمعهالبابافأحضرها،والتعذيبالافتراسعلىمدربة

عنيرتدمنلإلقاء،خاصمدربومعها،لهامجهزَامكانَاهناككانحيث

علىحافظواالذينالشهداءدماءمقابلفيدماءهلتكون،الأُسُودلهذهالمسيحية

بحسبلهمالكاثوليكيالرومانيالمسيحيالاضطهادأمامالأرثوذكسيةالعقيدة

!.السادس"كيرلسقول

بغيطجرجسكنيسةفيروفائيلمتياسالقمصاعترافيأبإلىوأسرعت

وقتبأسرعقتلهيتميرتدمنإن،"نعم:ليفقال،الأمرهذاعنأسالهالعنب

ورأيتبالبريدبصديقهاتصالعلىأبيوظل".المسيحيينبينالإسلاميكثرلِئَلا

أيدييقبلأنويرفضوالتنصير،الوعظجمعيةويهجرالكنائسيهجرأبي

يتكلموصارتمامًاأحوالهوتغيرت،منزلناإلىالكهنةيدخلأنويرفض،الكهنة

بالتهإلاقوةولاحوللا،اللّهبسم،اللهسبحان:فيقول،المسلمينبكلمات

تعدولمهجرتهأميأنحتى،أبدًاالمسيحيونبهاينطقلاالكلماتوهذهوهكذا..

"أنت:ليوقالعيناهفدمعتالتغييرهذاعنيومذاتوسألته..ماتأنإلىتكلمه

إنجيلعندهوجدتماتفلما،هذا"موقفيتُقَذروسوفتعرفسوفبالذات
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)الر،فيَييلىلارلمحفح12َ

بهالخاصالإنجيلفيكئبووجدته،التحريفإثباتفيه()جديوالدهيخص

بعدوخاصةقلبيفيالشكوكزرعت،الأناجيلفيأخعلاءوجودبهايثبتورقات

وتزعزعت،الأخطاءهذهعلىردعندهميوجدلاأنهالقساوسةمنتأكدتأن

.الإسلامعنلناقالوهوما،الكنيسةفيتعلمتهماكلفيثقتي

يغريهالمسيحيةعنيرتدالذيأن،خطيرَاأهشاالقساوسةأحدمنوعلمت

يقومونوسافر،انخدعفإذا،مغريبمرتبأمريكافيللعملبإرسالهالقساوسة

.هناكبقتله

بكلترتدالتيالبنتتحطفإننا:وقالفضحك،الخداعهذامنفغضبت

الحالفينقتلهاتوبتهاأعلنتدهاذا،نقتلهاالمسيحيللإيمانالعودةرفضتفإذاحيلة

معفتكونالإسلامإلىالعودةفيتفكرولاالمسيحيالإيمانعلىتموتلكي

.الخطيرةسياستهممنوتعجبت،الشهداء

12يومالعذراءعيدفيلثهوأسلمت.المهتدينمنأ؟صنأنالفهوشاء

أحدهمكان،أسلموااَخرينثلاثةاللحظةتلكفيمعيئوكان،3991أغسطسق

بأنشعرتويومها،إسلامهإشهارويستعجلفرحًايطيروكادثريَاشائامدرسًا

وكانتعمرهامنالعشرينفيبنئاكانتوالثانيةصدريعنانزاحئقيلَاعبئَا

منلأهلهوحيدَاالثلاثينفيرجلَاكانوالثالث،ل!االمترصدينأهلهامنخائفة

ك!سه.منواثقاصامتًاوكان،ثريةأسرة
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13)لصليي)!لعلى

محرمشرطةقسمأمامالرصافةبشارعبكمحرمفيشقتيفيوعشتوتجرأت

الفاشلالشابعمتيابنيقودهاأرقامبدونبسيارةقتليبمحاولةوفوجئتبك

منلابد:ليوقالواتمافافتجاهلوني،الشرطةقسمإلىفورًافتوجهتالمدلل

وتركتعمليمناستقالتيفقدمتبالخوفوشعرت.السيارةرقمإحضار

الإسكندريةإلىوعدتالخير،ليقذَراللهولكنَّصعبةسنواتوكانتالإسكندرية

شيوخاوصارواقبليمنأشملمواالذينمنالكثيرينوقابلت،سنواتخمسبعد

تحصيلفيواجتهدوابعديمنأسلمواالذينالكثيرينوعاصرت،الإسلامفي

كلهم،النساءومنهمالبناتومنهم،الرجالومنهمالشبابمنهم،الدينيالعلم

نسأليثبتهماللهولكنمشاكلهمحلتَنأحياناونعجز،سعيًاالإسلامالىيسعون

!ا.انع!كلالأوضاعلأندينهنصرعلىوحدهالقادرفهووالعافيةالعفوالله

نأاستطاعحتى،الممَاهيوفيالشارعفيينامشهوزاظلشابهؤلاءومن

فيتعملالتيأمهأنحتى،أبيهبيتإلىالعودةويرفض،فيهاينامحجرةيجد

ابن!فذهبالدولةلأمنفيهيصليالذيالمسجدشيوخاشتكتالشركاتإحدى

لإثباتوسعى،عونا3الشيومنيتلهتلموأنهأحمدصارأنهويعلنيبرئهم)حنا(

الطبيبإلىوذمب-اللوائحبحهصسب-النصرانيبالاسمالتجنيدمدةوقضىذاته

له:مت!ونَلاَنأوهو،حدثمابكل!لمجتخر،يدهمنالصليبلهلينزعالجراح

الإ.سلام.نعمةعليناوعليهالثهأدام،وعرقهمجهودهمن-وحدهالثهبفضل-أسرة

فيالدروسعلىوخرصويتعلمويعمليكافحمازالاَخرشابوهناك

عشرةالسادسةيتمأنقبلالإسلاممعمشوارهبدأوقد،القرآنوحفظالمساجد

تنتهي.لاالتيالصعوباتبرغميثبتهوالله،عمرهمن
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حجرةفيويقيم)صهيبًا(وصارشماسئاكانالذيالآخرالصغيروالشاب

عامَا.عشرستةوعمرهأيضابدأ،صغيرة

النار؟منوالعتقالجنةإلاالإسلاممنهؤلاءيطلبماذا

مساعدتهم؟ويخشون؟عنهميعرضونوالمسلمون،وجدوهإغراءأي

إلا،فيهاعانواالتيالفقرسنواتطوالأهلهمإلىيرجعوالملماذامنهمويهربون

.بالإسلامبالإيمانويقينًانورًاالقلبملأاقتناعوعن؟اللّهرضوانابتغاء

كَوَّنْ،بالوردياندفيانةكنيسةكاهنزكرياالقمصأنسمعتأننيحتى

تسلم،مسيحيةفتاةأياختباءمكانعنالبحثفيتساعدهالشبابمنمجموعة

وهذا،فيخطفوهاالطريقفييفاجئوهاحتىلهايتردصوامكانهاعرفواومتى

!الكتاب"أصدقاءجمعيةفيأبيمعيعملوكان()وصفياسميحملكانالقسيس

الاشتراكاتيجمعمحصلَاعينوهفلذلك،فقيرَاوكانفقطالإعداديةمؤهلهكانولما

فجمع،واعطايقبلوهلمفلذلك،بالسحرويعملالسمعةسيءوكان،والتبرعات

التيدميانةكنيسةعلىكاهنًافرَّسمهالجيزةلأسقفرشوةوأعطاهالمالمنمبلغًا

إلىيهوىالكهنوت"إن:والديقالويومها،السبعينياتفيمهجورةكانت

".قساوسةصارواوأمثالهزكريامادامالحضيض

زكرياومازالالطريقةبنفسقسيسئاوصارالجمعيةفَزَاشبهطقوبالفعل

الأمراضمنيشفيأنهزاعمًاالبيوتبهاويدخلالأسودالسحركتبمعهيحمل

هذهمنهوفبلواأيضًاالمسلمونبعضبهاتحدعحتى-الجان-الشياطينويطرد

.الخدمات
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15)الحملمِعى)!ل

المسيخية،حقائقمنأعلمهماكلللناسأعلنأنأستطيعأناللهودعوت

فكانت،ربيعلىالعرضويومقبريفيليزادًايكوننافعًاعلمًاأتركولعلي

النصرانية.بأمورتتعلقالتيالكتبفيالمسيحيةالنصوصتحقيقوهيالفرصةهذه

فيواجتهد،الإسلامإلىسبق،القساوسةمنمسيحيلعالمكتابوهذا

يقينًا.فيزدادمسلميقرأهأو،بهيهتديالنصارىأحدلعليعلمهالذيالعلمإظهار

ولاالفَلاميكثرولا،بسيطوإسلوبه،كثيرةفوائدفيهالصغيرالكتابوهذا

.الشرحيطيل

فييرفيمازالكانالإسلامأنتوحي-اللهرحمةعليه-المسلمهذاوقصة

النصارى؟اليهودفغلبوا،ريهمبكتابعاملينالمسلمينحكاموكان،عصره

وحرروا،وأسوارهمحصونهمودمروابلادهموغزوا،الجزيةعليهموفرضوا

الأيامهذهعلشايعيدأناللهنسأل،منهمالأسارىوافتدوا،تسلطهممنالمسلمين

.نموتأنقبلباعينناونراهم

أنكإلا،فقطسنةستمائةمنذ!يهجرية823سنةمكتوبأنهمنوبالرغم

فيكانتالتيوالتوراةالأناجيلنسخبينكبيرًااختلافًاستجدالقارئعزيزي

لاستمرارحبهميؤكدمما،آخركتابًايكونويكادبل،الاَنعليههيعماعصره

عصرهم.ظروفبحسبتغييركتابهم

اختراعاتكلهالأنها،بهانعترفلاالتيكتبهممنالمسيحييننجارلونحن

استخدمكماعليهمحجةنستخدمهاولكننا،باستمرارتحريفهاويتم،وروايات

عبدوها.الذينقومهعلىحجةوالأصنامالكواكبالحشلاإبراهيم
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الرولصقً)الةريَتمفغ

هذامجغلأنوأسأله،والآخرةالدنيافيوالعافيةوالعفو،السدادالثهأسأل

إلىأسلمالذيالقسيسكاتبهمنبداية،فيهسعىمنكلحسناتميزانفيالعمل

يهِأ،يُنتفَعُ"عِلْممنإلاالعملينقطعيوم،فيهماوينشر4يهدثومنوبائعهناشره

88(.:الشعراء1!بَخونَوَلَا4مَايَنفَعُلَايَؤمَ)الحسناتميزانوفي

لًدُنكَمِنلَخَاوَهَحتهَدَتتَنَاإِذبَغدَقُلُوبَنَاتُزِغلَارَبًنَا!:علاهفيجلوئسأله

18.:عمراناَلأ!توَقَابُآنتَأَتدثَإِرَحصَة

الدين.يومإلىكثيرًاتسليمًاوسلممحمدسيدناعلىاللهموصلي

العالمين.ربللَهالحمدأدطدعواناوآخر

فتحيأ-مدوديعالدكتور/السابقالشماس

الإنترنتْعلىموقعنازوروا

للأ،دثادلأ1.كث!4لأحس!413.3آ.شأأ+ه

http://www.al-maktabeh.com



عل!ؤ!لَ)الحعلمِي/11
الرحيمالرحمناللهبسم

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى

نبيلامنعلىوالسلاموالصلاة،كلهالأمريرجعوإليه،وحدهدتهالحمد

وبعد:،بعده

فسيحومأواهمضجعهاللهجعل،الترجماناللّهعبدبناللهعبدالشيخيقول

.الجنان

القويم،اللهدينفيوالدخول،المستقيمالصراطإلىبالهدايةعلىًاللهمَنلما

واْزكىالصلاةأفضلعليهمحمدًاوصفيهحبيبهبهبعثالذي،دينلكل)1(الناسخ

معهم:لهلقاءأولفياليهودلجموعقالالمسيحأن(5:18متى)إنجيلكتابهمفيجاءهكذا()1

منواحدةنقطةأوواحدحرفيزوللاوالأرضالسماءتزولأنإلى:لكمأقولالحق"فإني

يعني"الكليكون"حتى:قولهأنالكنيسةفيعلموناولقدلماالكليكونحتى()التوراةالناموس

أنهواضحالمسيحكلامولكن"الكلجاء"حتى:لقالصحيخاهذاكانولووالإنجيلالمسيح

هووهذا،ب!شمحمدسيدناوهو،سبقماكلفينسخ،الكاملةبالرسالةبعدهسيأتيمنيعي

)إنجيل!االمسيحبعدسيأتيأنه(المعمدان)يوحناعنهيسألوناليهودكهنةكانالذي)النبي(

)إنجيل؟النبيأم؟المسيحهوهل:ذلكبعد)يسوع(أمرفياختلفواثم،25(-91:ايوحنا

.(7:04يوحنا

بالتوراةالعملولنهي،المسيحبعدسياتيأنهدانيالالنبيبهتنبأالذي-الرئيس-النبيوهو

(.القديسينوقدوسالنبوةوختم)البرالأبديودعاه2-27(9:4)دانيالوالإنجيل

)قيدارإسماعيلبنىنسلمنسيأتيأنه7(-ا:06)إشعياءالنبيبهتنباالذيالنبيوهو

كلنسخإلىإشارة،بأرضهمالموجوداللهبيتفياللهأماالمقبولةهيذبائحهموتكون(ونبايوت

سبقه.ما
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لر!رلصفيييلصلةرنمفسً

منعلىتخفىلاهيفإذا،الساطعةوبراهينه،القاطعةدلائلهفيونظرت،التسليم

الشونيز)1(.منالنعامبيضيبصرلامنإلا،تمييزأدنىله

إلا،عليهمزيدلاماعلىمحتويةحلىالإسلاميينعلمائناتصانيفووجدت

منالكتابأهلعلىاحتجاجهممعظمفيسلكواقد-اللهرحمهم-أنهم

حزمابنمحمدأبوالحافظإلا-المعقولمقتضياتمسلكواليهودالنصارى

وأعرضوا-كتبهمفيماخصوصًا،والمنقولبالمعقولعليهمردقدفإنه)2(اخةلتَدُ

المسائل.مننادرفيإلا،المنقولبمقتضىعليهمالاحتجاجعن

النقلبطريقموضوعًاعليهمالردفيأضعأنعلىالحرصشديدفكنت

،والحواسالعقولعليهوتتفق،والقياسالنقلبينيجمعالذي،الإنصافوحقيقة

الخبيث،المذهببذللثوالأخذ،بالتثليثالقولمنأسسوهوما،باطلهمفيهأبين

عقولهم،وفساد،صنفهاومنوشرائعهم،ألفهاومنأناجيلهمذلكمعوأذكر

فياللهعلىوكذبهم،المسيحعيسىعلىوافترائهم،منقولهمفيكفرهموإبطال

للإنجيلوتركهمواحتيالهمواعتقادهم)3(القسيسينمقالوأذكر.بالصريحأمره

السوداء.الحبةالشونيز:(1)

.كثيرةمؤلفاتولهمجدهاقمةفيالأندلسفيعاشالذيالكبيرالمسلمالعالمهو:حزمابن)2(

يستخدموناليهودوكان-الدينرجل-للكاهنالعبريالاسموهو)قسيس(جمع:القسيسين)3(

منهموسرقها(الشماس،القمص،القس،الأسقف،البتلرك،)الكنيسةالألفاظهذه

ومازالت()الشيخهوالمسيحيينعند)قسيس(كلمةوأصل،اليهودمنفرعلأنهمالمسيحيون

لقبمثللأنهمنهتتحرجالطوائفباقيولكن،اللقبهذاتستخدمالبروتستانتطائفة
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عل!!كلَ)الح!لييَ!أ
حقيقةنذكرثمفَيَمحمدنبيناصفاتمنفيهوجحدهمالَنلا)1(عيسىعلىالمنزل

ألهمنيحتى-وأخزاهمحم!ل"اللهأبعدهم-لصلبانهم)1(وسجودهمقربانهم)2(

مغفرةسلطانيملكأنهويزعمون،بهإلاعبادةأيتقوملاالمسيحيةفيوالقسيس،المسلمين

اليهودكقوليكفريعارضهومن،وتفسيرهالإنجيلفهمعلىالقادرالوحيدهووأنه،الخطايا

.(12:17)نثنية

"تويوا(15:امرقس)إنجيلفيجاءكمامنهالناسويعلمبهيناديإنجيلَامجملالمسيحكان(

وأرسل(41:9مرقس)إنجيل"الإنجيل"هذا:قائلأاليهيشيرأحيانَاوكان،"بالإنجيلوآمنوا

الناسلسألهبالفعلإنجيلَامعهبكنلمولو،(16:15)مرقسكلهاللخليقةبالإنجيلتلاميذه

عندهم،معروفا()إنجيلالاسمهذايكنلملأنه؟عهلناتقولالذيالإنجيلهوما:وتلاميذه

هذهمنأييكتبأنقبل7(:15)أعمالالمسيحإصعادبعدالمسيحتلاميذذكرهوكذلك

الأريعة.الأناجيل

أكلهوالذي(-13ا:2الاهـدينموسىللنبىاللهشريعةمنحرفيَامأخوذالقردانصغ:القردان(

الأريعةالأناجيلومؤلفوا،للفصحالتالياليومفييؤكلالذي)الفطير(هوثلاميذهمعالمسيح

)متىمع(28:16عدد،ه:23الاويينقارنالفصحمعيؤكلالفطيرأنوكشواأخطوا

بينمالماالفصحيذبحونكانواحينالفطيرمنالأولاليوم"وفي(41:12و)مرقس(26:17

يؤكلأيامسبعةعشرالخامساليوموفي،للربفصحعشرالرابعاليوم"في:قالتالتوراة

والمسيح،البشرتأليفمنكتبلأنهاالكبيرالخطأوذلكمشويخروف:هووالفصح،فطيرلما

منها.بريء

يتحولانالخمركأسومعهاالفطائرهذهأنيؤمنونالأرئوذكسيةوالطائفةالكاثوليكيةوالطائفة

البروتستانتطوائفكلبينما،-معبودهم-للمسيححقيقيينودمجسدإلىالقسيسبصلاة

يتجرأالمخلوقالكاهنفإن،كفرهذاإن:قائلينالعقيدةهذهمنيسخرونطائفة045منكثر

فيرا.دانىتأليف،؟"حيةمريمالعذراء"هل:كتابمن9ه)ص!طالخالقيخلقأنهويزعم
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السعيد.المختصرهذاتأليففي،السديدالرأيإلى-تعالى-الله

ودخولي،المقامذلكعنرحلتيثم،ونشأتي،بلديبذكرفيهابتدأتوقد

.والسلامالصلاةأفضلعليهمحمدبسيدناوالإيمان،الإسلامدينفي

أحمدالعباسأبيالمؤمنينأميرمولاناإحسانمنغمرنيبماذلكاتبعتثم

ولدهأيامفيثم،أيامهفيلياتفقماوبعض!،الراشدينالأمراءسلالة،فارسابن

وآثاره،الحميدةسيرتهمنطرفًاونذكر،العزيزعبدفارسأبيالمؤمنينأميرمولانا

فضلوثبوت)2(النصرانيةدينعلىالررمنذكرهتقدمبماذلكاتبعتثم،الجميلة

1(

2(

أيفئاوهؤلاء،مصر(.رمضانمنالعاشر()45ص.بدوسجلالمنبالبريدمجاناهـلطلب

خالق.وليسنحلوقالمسيحلأنكافرين

منالعبادةهذهولكن،الصليببعبادةتلاميذهأوالمسيحيأمرهملم:لصلبانهمسجودهم(

دينهمعليهموأفسدالمؤمنينبينودخل،المسيحبرسالةآمنبأنهتظاهرالذيبول!اختراع

اليهودفعلكما(.6:14)غلاطيةو(ا3:و)غلاطية(-1718:االأولي)كورنثوس:انظر

الشيعة.لاواخترعواالإسلامفي

لأن،الناصريشيعةأوالناصريينشيعة(ه:42الرسل)أعمالكتابهمبحسباسمهم(كان

)إنجيلالناصرةمدينةفيترلىأنهحيث67(:41)مرفسالناصرييدعونهالبعضكانالمسيح

الناصرةبأهليستهزئوناليهودوكان26(:االوقاالناصرةمنكانتوأمه23(:2متى

لأن،المناصرةمنجاءوأنه،ذلكغيرالنصارىلقبأنوأعتقد(46:ا)يوحنالفسادهم

يعجبهلمبولسولكن،التلاميذلقبالمسيحلهماختارثم.دعوتهفيالمسيحناصرواالحواريين

)ودعي26(:11)أعمالالمسيحيعبدونالذينأيالمسيحيينلقبلهمفاختارذاكولاهذالا

أولا(.أنطاكيةفيمسيحبينالتلاميذ
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12العملييأ!لعلى

"تحفةسميتهالترتيبهذاعلى،الغريبالمختصرهذاحصلولما،المحمديةالملة

علىمطالعتهليسهل،فصولثلاز،وجعلته"الصليبأهلعلىالردفيالأرلب

الخاطر.يملهولا،الناظر
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)الروقَ)الةريَمَحفعَ

الأولالفصل

وفيما،الحنيفيةالملةإلىالنصرانيةالملةمنوخروجي،إسلاميابتداءفي

أيامه.فيلياتفقوما،أحمدالعباسأبيالمؤمنينأميرمولاناإحسانمنغمرني

الثانيالفصل

طرفاونذكر،العزيزعبدفارسأبيالمؤمنينأميرمولاناأيامفيلياتفقفيما

ثلاثعاموهو،الكتابلهذاتصنيفيوقت،الجليلةواَثاره،الحميدةسيرتهمن

النبوية.الهجرةمنمائةوثمانوعشرين

الثالثالفصل

محمدسيدنانبوةوثبوت،دينهمفيالنصارىعلىالردمنالكتابمقصودفي

عليهماللهصلوات-الأنبياءكتبوسائر،والإنجيلالتوراةبنصككك

تعالى.اللهبحولالكتابهذاتصنيففيالغرضيتموبتمامه-أجمعين
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الأولالفصل

أعادها،ميورقة)1(مدينةمنأصليأن-الثهرحمكم-اعلموا

واديشقها،جبلينبينالبحرعلىكبيرةمدينةوهي،للإسلام-تعالى-الله

بالمتاجرالكبيرةالسفنبهماترسيمرسيانوفيها،متجرمدينةوهيصغير،

الجليلة.

منهاويحمل،وتينزيتونغلتهاوأكثر،ميورقةالجزيرةباسمتسمىوالمدينة

مصرلبلادالزيتمنبتيةألفعشرينمنأزيدزيتونهاخصابةعامفي

مسورةحصنَاوعشرينمائةمنأزيدالمذكورةميورقةويحزيرة،والإسكندرية

البحر.فيوتصب،جهاتهاجميعتشقكثيرةماءعيونبهاو،عامرة

ولما،غيريولدلهيكنولم،ميورقةحاضرةأهلمنمحسوبًاوالديوكان

الإنجيلعليهفقرأت،القسيسينمنمعلمإلىأرسلنيعمريمنسنينستبلغت

الإنجيل،لغةتعلمفيأخذتثم،سنتينمدةفيشطرهمنأكر)2(حفظتحتى

أسبانية.مدينةوهي،ميوركايكتبونهاحالئا:ميورقه(1)

قائلين،نالقرمالمسلمونمجفظمثلمابالكاملالإنجيلحفظمجرمونوالبطاركةالقساوسة:الاَن/2(

فيها،محددةأجزاءيحفظونوالواعظوالكاهنالشماسولكن،بالمسلصينيتشبهذلكيفعل)ن

الكتاببتغييرفترةكليقومونالكبارلأنوذلك،فقطوالصلاةالتعليملأجلومواعظحكم

يالزيادةلهاحصرلااختلافاتبينهافيماثقتلفمتتاليةطبعاتثلاثعنديوتوجد،بكامله

أبي،والدجديتخصالتيالنسخةوهي،إسلاميأسبابمنإحداهاوكانتوالتغييروالحذف

معلممنالمسيحلقبوتغيير(41يوحنا)إنجيلمن""بارقليطكلمةحذففيهاصدتوفقد

الكثيرذلكوغير7(:5الأولىيوحنا)رسالةفيالتثليثعقيدةدهاضافة،ربإلىوسيد
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منلاردةمدينةإلىميورقةبلديمنارتحلتثم،سنينستمدة،المنطقوعلم

كبيروادٍولها،القطرذلكفيالنصارىعندالعلممدينةوهي،القطلان)1(أرض

أنالقطرذلكأهلجميععندصحأنهإلا،برملهانحلوطاالتبرورأيت،يشقها

.تركفلذلكفائدتهبقدرتفيلاتحصيلهفيالنفقة

أريعةعلىالخوخةيقسمونفيهاالفلاحينورأيت،كثيرةفواكهالمدينةوبهذه

الشتاءفيأكلهأرادوافإذا،والجزرالقرعوكذلك،الشمسفيويضعونها،أفلاق

أوانها.فيطريةكأنهاوطبخوها،بالماءالليلفينقعوه

ألفأورجلألفإلىوينتهونالنصارىمنالعلمطلبةيجتمعالمدينةوبهذه

نباتوأكثر،)2(عليهيقرؤونالذيالقسيسإل!فيهميحكمولا،مائةوخمس

تصدرتثم،سنينستمدةوالنجامة)"()3(الطبياتفيهافقرأتالزعفرانأوطانها

سنين.أريعمدةذلكملازفاولغتهالإنجيلأقرأفيها

بنيانهاجدَاكبيرةمدينةوهي،الأنبريةأرضمنبانوليةمدينةإلىارتحلتثم

أهلمنمعلملكلولكن،عندهمالحجرمعدنلعدم،الجيدالأحمربالاَجر

طينطيبفيعليهميحتسبمقدمأمينوعليهم،بهيختمطابعالاَجرصناعة

الآنكتالونيامقاطعةهي:القطلان()1

مجسبالدينيالعلمكلويعلمالتفسيرحقوحدهيملكالذيوهوالقسيسعلىيقرؤون)2(

زعمهم.

الطب.كتبأي:الطبيات)3(

التنجيم.كُتبأي:ال!نجامة)4(
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،بالضربوعوقبالثمنالصانعغرمشيءمنهتفركأوتفلجفإذاوطبخهالاَجر

أزيدالاَفاقمنعامكلبها.ويجتمعالقطر،ذلكأهلجميععندعلممدينةوهذه

ولو.الثهصباغهوالذي)1(الملفإلايلبسؤنولا،العلميطلبونرجلألفيمن

الطلبةليمتاز،ذلكإلايلبسفلا،سلطانابنأواسلطانالعلمطالبمنهميكون

بها،فسكنت،عليهيقرؤونالذي،القسيسإلافيهميحكمولا،غيرهممن

وكانت،مرتيلنقلاداسمه،القدركبيروعندهمالسنكبيرلقسيسكنيسةوفيها

أهلجميععنزمنهفيبهاانفرد،جدًارفيعةوالزهدوالدينبالعلمعندهممنزلته

جهةمنالآفاقمنعليهترددينهمفيخصوصئاالأسئلةفكانت،النصرانيةدين

بابه،فيالغايةهوماالضخمةالهدايامنالأسئلةوصحبة،وغيرهمالملوك

هذاعلىفقرأت،بذلكفيتشرفونلهداياهمقبولهوفي،بهالتبركفيويرغبون

بخدمتي،إليهأتقربأزلولم،وأحكامهالنصرانيةدينأصولعلمالقسيس

لهخدمتيفيوانتهيت،خواصهأخصصيرنيحتىوظائفهمنبكثيروالقيام

شيءكلوصار،مأكلهوخزائن،مسكنهمفاتيحليدفعأنإلىإليهوتقربي

فيهيخلوكان،مسكنهداخلصغيربيتمفتاحسوىذلكمنيستثنولم،بيدي

أعلم.والله.إليهتهديالتيأموالهخزانةبيتأنهالظاهر،بنفسه

أصابهثم،سنينعشرلهوالخدمةعليهالقراءةمنذكرناماعلىفلازمته

وهمالمجلسأهلوانتظره،قراءتهمجلس!عنفتخلفالدهرمنيومَامرض

يأدااللهصباغمنهوالذيداعقيدتهمفيأنهعنهفالولذلك،بالرهبانخاصةعباءةهو:الملف(1)

الله.رجالصفاتمن
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على-تعالى-الثهقولإلىالكلامبهمأفضىأنإلى،العلممنمسائليتذاكرون

تعيينفيفبحثواالبارقليط)1(،اسمهنبييعديمنيأتي"سَملاأنهعيسىنبيهلسان

فَعَظُم،وفهمهعلمهبحسبمنهمواحدكلوقالالأنبياء؟؟منهومن،النبيهذا

تلكعنفائدةتحصيلغيرعنانصرفواثم،جدالهموكثر،مقالهمذلكفيبينهم

المسألة.

الروحالمعزى"واما:وفيه26(:41يوحنا)إنجيل:يعنيلماالبارقليطاسمهنبيبعديمنيأثي9)1

نألكمخير)نهالحقلكم"اقول:وفيه7(:16يوحنا)إنجيلأولماالأبسيرسلهالذيالقدس

التيهيالمعزىوكلمة.المشحمنخيرالمعزىانأي،!المعزىيأتيكملاانطلقلمإنلأنهانطلق

0391سنةالقديمةالطبعةفيتغييرهاتمالتيالبارقليطكلمةمكانالحاليةالترجمةفيالآنتحل

الدائمة.البيعةصاحب:تعنيالبارفليطالأصليةوالكلمة)المعين(أصبحت8291سنةطبعةوفي

أعلم.والله

وهو.الإنجيلقارئيعلىمعناهاتأثيرمنخوفايترجموهاولم،القديمةاليونانيةاللغةمنوأصلها

لالأنهالحقجميعإلىيرشدكمفهوالحق)روحهذالأن،يعبدونهالذي(القدس)الروحليس

بأمورآتيه(.ويخبركمبهيتكلماللهمنيسمعماكلبل،نفسهمنيتكلم

يأيبلغهلمالذيالحقجمبعتحويالتيالكاملةالخاتمةالرسالةيحملالذياللهرسولفهو

بكلالعالميخبرالذيوهو،حقكلامهوكل،بالسماعرسالتهيتلقىاميَاويكون،قبلهرسول

القيامة.يومإلىالاَتيةالأمور

عندهمالقدسوالروح(نفسهمنيتكلملاالحق)روحوهذاإلهالقدسالروحأنوعندهم

يخبروهذا(42:94الوقااللهعندمنقوةويعطيهم2(.-01:91)متىالتلاميذعنيدافع

)يوحنايتركهمأنقبللتلاميذهالمسيحأعطاهالقدسوالروح،الحقوبكلبالمستقبلالعالم

وهذا(11:13)مؤمنلكلاللهعطيةهوالقدسوالروح،المسيحبعدياتيوهذا22(:02

كله.للعالماللهرسول
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عندكمكانالذيماليفقال،المذكورالدرسصاحبالشيخمسكنفأتيت

وأن،البارقليطاسمفيالقومباختلاففأخبرته؟عنكمغيبتيفيالبحثمناليوم

وبماذا:ليفقال،أجوبتهملهوسردت،بكذافلانوأجاب،بكذاأجابقدفلانًا

قصرتما:ليفقال،للإنجيلتفسيرهفيفلانالقاضيبجوابفقلت؟أنتأجبت

لأن،كلههذاخلافالحقولكن،يقاربفلانوكاد،أخطأوفلان،وقربت

لموأنتم،العلمفيالراسخونالعلماءإلايعلمهلاالشريفالاسمتفسيرهذا

يا:لهوقلت،أقبلهماقدميهإلىفبادرت،القليلإلاالعلممنلكميحصل

سنين،عشرخدمتكفيولي،بعيدةبلدمنإليكارتحلتأنيعلمتقد،سيدي

نأ،إحسانكمجميلمنفلعل،أحصيهالاجملةالعلوممنفيهاعنكحصلت

واللّهولدييا:ليوقالالشيخفبكى،الشريفالاسمهذابمعرفةعلميتكمل

هذامعرفةفيوأنَّ،إليَّوانقطاعك،ليخدمتكأجلمنكثيرَاعلىلتعزإنك

فتقتلكعليكذلكيظهرأنعليكأخافلكن،عظيمةفائدةالشريفالاسم

ومنالإنجيلوحق،العظيموالله،سيدييالهفقلت،الحينفي)1(النصارىعامة

فييصلونولا،الأخرىالطوائفمنتتزوجلاطائفةوكل،طوائفعندهمالنصارى()1

شنودةالبطركيقابلهولممصرزارحين-السادسبولسيوحنا-رومابابافعلكما،كنائسهم

باقيأنتؤمنطائفةكللأنذلك،القاهرةلاستادالمغطاةالصالةفيصلىأنهحتى،رجالهولا

القتلالإسلامقبلفحدثالنصرانيةالملةفيخالفهممنكليقتلونوكانوا،كفارالطوائف

صحاريفيالمصريونهربحتىالكاثوليكالرومانأيديعلىالأرثوذكسالمصرلينفيالكثير

.هناكالرهبنةوابتدعواالميلاديالثالثالقرنفيمصر

الروماناضطهادمنالمسلمونوحررهم،المصريونبهمفرحبالمسلمينجيشجاءأنإلى

يرلندا.ئمفيذلكواَخر،اليومإلىأوروبافيبينهمالقتلواستمر
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.أمركعنإلاإلىتسرهممابشيءأتكلملابهجاء

هووهل،بلدكعنإليئَقدومكأولفيسألتكإني:ولديياليفقال!

المنافرةمنعندكمابهلأستخبر؟تغزونهمأويغزونكموهل،المسلمينمنقريب

رَ!وعليهمحمدنبيهمأسماءمناسمهو""البارقليطأنولدييافاعلم،للإسلام

الكتابهذاسينزلأنه"صَخلاوأخبر)1(دانياللسانعلىالمذكورالرابعالكتابانزل

الإنجيل.فيالمذكورةالبيضاء)2(الملةهيوملته،الحقديندينهوأن،عليه

1(

2(

الصادر!والباطلالحقبينالعظيم"الصراع:كتابهافي!هوايتإ،لنالأمريكيةالكاتبةوتحكي

بكلمنهنسخةمليون02توزيعوتم،مصر(-رمضانمنالعاشر45.بصدوس)جلالعن

القرونطولالرومانالباباواتخالفمنوكلالبروتستانتإبادةعنتروى،العالملغات

وأنكرالمسيحتاليهفانكرمسلمًاالمسيحيصارلوبالكفما،بعدهومنالإسلامقبلمنالماضية

الحغ؟....الأناجيلصحةوأنكروالقسيسوالراهبالباباعصمة

فيهوذكر،،القديم)العهدالمدعوكتابهمفيباسمهكتابوله،إسرائيلبنيمننبيهو:دانيال

أريعةقيامعن(314-2:5)دانيالبابلملكناصر(خذ)نبرحلمتفسيرمنها،جذاهامةنبوءات

لاوملكهاأبذاتنقرضلنمملكةوالأرضالسمواتالهيقيم9:قالثم،الملكهذابعدممالك

.الإسلاممملكةفهذهالأبد"إلىتثبتوهيالممالكهذهكلوتتىوتسحق،آخرلشعبيترك

لقديسيالدين"وأعطى:ونهايته7(:)دانيالالسابقةالرويانفسيؤيد،خرحلفادانيالراىثم

رأىثم،ونهايتهالدجالالمسيحخروجذكرثم!المملكةالقديسونفامتلكالوقتويلغالعلى

المسيحياتيسنة506بعدثم،أورشليمخرابتذكر9(:)دانيالأخرىرؤيادانيال

ثمالمخرفيالدجالبعدهمنثمالرئيسيأتيسنة006بعدثم،يهودينبيآخرايالرئيس

النهاية.

بعدياتيالذي(91:11يوحنا)ر،يافيالأبيفى()الفرسراكبأتباعيعني:البيضاءالملة
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أنلو:ولديياليفقال؟النصارىدينفيتقولوما:سيدييالهقلت

وجميععيسىلأن،اطهدينعلىلكانواالأولعيسىدينعلىأقامواالنصارى

تعالى.الثهديندينهمالأنبياء

دينفيبالدخولولدييافقالالأمر؟هذامنالخلاصوكيف:لهفقلت

والاَخرة.الدنيافيينجو،نعم:فقال؟فيهالداخلينجووهل:لهفقلت.الإسلام

فضلعلمتفإدآ،يعلمماأفضلإلالنفسهيختارلاالعاقلإن:سيدييالهفقلت

علىيطلعنيلم-تعالى-اللهإن:ولديياليفقال؟عنهيمنعكفماالإسلامدين

كبربعدإلا،الإسلامنبيوشرف،الإسلامدينفضلمنبهأخبرتكماحقيقة

هدانيولو،قائمةعلينااللهحجةبل،فيهلناعذرولا،جسميووهن،سني)1(

الحهق.دينفيودخلتشيءكللتركتسنكفيوأنالذلكالله

1(

وبالعدلوصادقاأمينَايدعىعليهاوالجالسأبيضفرسداذامفتوحةالسماءرأيت"ثم:يسوع

لابسينبيضخيلعلىيتبعونهكانواالسماءفيالذينوالأجنادومجارب...يحكم

سيرعاهموهوالأممبهيضربلكيماضسيفيخرجفمهومن،ونقئاأبيض-حريرَا-بزَا

فيالمذكورأيضَاوهوونهاتهم،وأتباعهالدجالالمسيحمجيءبعدهمنذكرثمحديد"منبعصا

يحبهاالتيالنجاساتويرفضونجباههمعلىعلامةلهموأتباعهالكتانيلبس9(:)حزقيال

ويطهرونهاالمقدسبيتوشمودوناليهودعلىاللهوشصرهم،اليهود

وكان،السبعينياتفي"مريوط"كينجتجاورالتي""بهيجفيميناديرفيالرهبانأحدقابلتلقد(

،النصارىدينبكلوششهزئيسخروكان،جيبهفييخفيهصغيرراديومنبالسماعنالقرممجفظ

يتلوكاناْنهأحدَاأخبرفلمبالفعلأمرهكتمتلماذاأدريولا،عنهعرفتهمااكعأنمنيوطلب

أصغركنت"لو:بالحرفليوقال،صموئيلاسمهوكان،سمعتهصوتبأجكلليلَانالقرم

لهملتركت،الديرخارجفيهأفيممكانَاأمتلككنتأو،منهااكسبحرفةأملككنتأو،سنا

إ.لي--لةولاكبيرشيخولكني،زمانمنالمكانهذا
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رفعةمنالنصارىعندفيهأناماترىفأنت)1(،خطيئةكلرأسالدنياوحب

إلىالميلمنشيءعليئَظهرأنيولو،الدنياعرضوكثرةوالشرف،والعز،الجاه

وقت.أسرعفيالعامةلقتلتني،الإسلام

جئتكمإني:لهموأقول،المسلمينإلىوخلصتمنهمنجوتأنيوهب

عليناتمنفلا،الحقدينفيبالدخولنفسكنفعتقدليفيقولون،مسلمًا

فقيرًاكبيرأشيخَابينهمفأبقى،اللهعذابمننفسكبهخلصتدينفيبدخولك

وأنا،بالجوعبينهمفأموت،حقييعرفونولا،لسانهمأفقهلا،سنةتسعينابن

يالهفقلت،منيذلكاللهيعلمبهجاءماوعلى،جميسىدينعلىدتهالحمد

نإ:ليفقال؟دينهمفيوأدخل،المسلمينبلادإلىأمشيأنأفتدلني:سيدي

ياولكن،والآخرةالدنيالكتحصل،ذلكإلىفبادرللنجاةطالئا،عاقلَاكنت

عليكظهروإن،جهدكبغايةفاكتمه،الاَنمعناأحديحضرهلمأمرهذاولدي

ذلكتنقلأنينفعكولا،نفعكعلىأقدرولا،لحينكالعامةتقتلكمنهشيء

بريءوأنا،عليئَمصدقغيروقولك،عليكمصدقوقولي،أجحدهفأني،عني

الوهمسريانمنبالتهأعوذ:سيدييالهفقلت،هذامنبشيءفهتإندمكمن

بخير،ليفدعاوودعته،الرحلةأسبابفيأخذتثم،أرضاهبماوعاهدتهلهذا.

ميورقة،مدينةبلاديإلىمنصرفًاالبحروركبت،ذهبًادينارًابخمسينوزودني

خمسةبهافأقمت،صقليةجزيرةإلىمنهاسافرتثمأشهر،ستةبهافأقمت

فييوقعبالدنياالتعلقأنويعنيالقسيسويرردهكتابهمقولهو:خطيئةكلرأسالدنياحب(1)

الشرور".لكلأصلالعالم"محبةالحاليكتابهمفيوأصلهاالخطيئة
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مدينةإلىيسافرمركبفحضر،المسلمينلأرضيتوجهمركبًاأنتظروأنا،أشهر

مرسىفوردنا،الشفقمغيبقربعنهاوأقلعنا،صقليةمنفيهفسافرت،تونس

أحبارمنبهاالذينبيوسمع،تونسبديواننزلتفلما،الزوالقربتونس

التجاربعضوصحبتهمديارهمإلىمعهموحملونيبمركبأتواالنصارى

وبعد،أشهرأربعةعيشأرغدعلىضيافتهمفيفأقمت،بتونسأيضاالساكنين

ذاكإذالسلطانوكان؟النصارىلسانيحفظأحدالسلطنةبدارهلسألتذلك

فاضلًارجلَاالمذكورالسلطانبدارأنليفذكرواا!هننَدُبمأحمدالعباسأبامولانا

بذلكففرحت،خواصهومنطبيبهوكان،الطبيبيوسفاسمهخدامهكبراءمن

واجتمعت،عليهفدللت،الطبيبالرجلهذامسكنعنوسألت،شديذافرخا

الرجلفسر،الإسلامدينفيللدخولقدوميوسببحاليشرحلهوذكرت،به

يديه.علىالخبرهذايكونبأنعظيمًاسرورًابذلك

بحديثي،فاخبرهعليهودخل،السلطانلدارمعهواحتملني،فرسهركبتثم

،عمريعنالسلطانسألنيمافأول،يديهبينفمثلت،ليفأذنعلىواستأذنه

أ،فأخبرته،العلوممنقرأتعماكذلكسألنيثم،عامًاوثلاثونخمسةلهفقلت

وهوللترجمانفقلت-،تعالى-الثهبركةعلىفأسلم،قدومخيرقدمتليفقال

أهلهويكثرإلادينمنأحديخرجلاأنه:السلطانلمولاناقلالمذكور،الطبيب

مجضرتكمالذينإلىتبعثواأنإحسانكممنفأرغب،عليهوالطعن،فيه)1(اغولا

يقولونهماوأيسر،اليومالىوالصفاتالألفاظباقذعيرمونهعقيدتهمعنمنهمواحدخرجإذا(1)

ن):قالواصغيزاكانوإن،الطلاقيريدانه:قالوامتزوخاكانفإنمسلمةمنالزواجيريدانه
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غيابي،فييقولونماوتسمع،عنيوتسألوهموأحبارهمالنصارىتجارمن

الثه.شاءإنأسلموحينئذِ

النبيمنسلامبنالثهعبدطلبكماطلبتأنتالترجمانبواسطةليفقال

أسلم.حينتجطدِ

منقريببيتفيوأدخلني،تجارهموبعضالنصارىأحبارإلىأرسلثم

الجديدالقسيسهذافيتقولونما:لهمقال،عليهالنصارىدخلفلما،مجلسه

وقال،ديننافيكبيرعالمهذا،مولانايا:قالوا؟المركبهذافيقدمالذي

تقولونوما:لهمفقال،ديننافيوالدينالعلمفيدرجةمنهأعلىرأيناما:مشايخنا

أبدًا..ذلكيفعلماهو،ذلكمنبالثهنعوذ:فقالوا؟؟أسلمإذافيه

بشهادةوتشهدتيديهبينفحضرتليبعثالنصارىعندماسمعفلما

حبإلاهذاعلىحملهما:وقالوا،وجوههمعلىفكبواالنصارىبمحضرالحق

ليفرتب،محزونينمكروبينفخرجوا،)1(يتزوجلاعندناالقسيسفإن،التزويج

الأمرأوليأنوالاْعجبوهكذا...الجنونأصابه:قالواكبيرأكان!ان،بالمالأغروهالمسلمين

المسلمينوبعض،بالغةبدقةالقضائيةالأحكامتنفيذمنالهاريينسجلاتفياسمهعنيبحثون

ليولقولون،سبببدونالإسلاميعتنقالمسيحيينمنأحذاأنيصدقولاالنصارىبقوليقول

.وحدهاللهبفضلمسلمَابقائيطولبعدالكلامهذاأنا

فلاوالبطاركةوالمطارنةالأساففةأما،بولسلهمشرعمابحسبيتزوجالأرثوذكسيالقسيبس()1

يفسدونالذين،الفساوسةيُزوجونفلاالكاثوليكأما؟بولسلهمشرعهمابعكسنيتزوجر

اللهشريعةيتبعكانلأنهذاكولاهذابشرعلموالمسيح.بالهكالاختلاطوحريةالخمركثرةمن
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بنتوزوجني،المختصدارفيوأسكنني،دينارريعيومكلاخفُدنَدالسلطان

وكسوةذهبًادينارمائةأعطانيبهاالبناءعلىعزمتفلما،الصفامحمدالحاج

باسمالتبركوجهعلىمحمدًاسميتهولدمنهاليوولد،بهافابتنيت،كاملةجديدة

نَجَحسةنبينامحمد

الدينرجالزواجتمنعلاالشريعةوتلك(.32:2،5:17متىإنجيلفيقالكماموسىلعبده

بالمخالفةلهمشرعويولس؟والمدنسةوالزانيةوالمطلقةالأرملةمنإلا(21-7:14الاويين

ترليةاْولادهوريى،منهاواْنجبواحدةامراْةتزوجقدوالأسقفالشماسيكونأنللتوراة

تيموثاؤس)رسالةالخمرشربعنيمتنعلاأيالكثير؟بالخمرمونغايكونولا،حسنة

للمسيحيةالأولىالقرونفيسائدَاكانالزوجاتتعددلأنوذلك5-7(:اتيطس،3الأولى

مراتعددولاالزوجاتعدديحددلمالذيوغيرها(12:15)تئنيةالتوراةفياللهلشرعاتباعَا

وغيرها.(42،22)تثنيةفيجاءكماالطلاق
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الثانيالفصل

أحمدالعباسأبيمولاناأيامفيلياتفقفيما

العزيزعبدفارسأبىوولده

،بالديوانالبحرلقيادةالسلطانقدمني،إسلاميمنأشهرخمسةوبعد

ترجمةمنعليَّيتكررمالكثرةفيهالعربياللسانأحفظأنبذلكقصدهوكان

والمسلمين.النصارىبينالتراجمة

الجنويين)1(لعمارةوحضرت،عاممدةفي،العربياللسانجميعفحفظت

كبتهمثم،كتبهممنيردماللسلطانأترجموكنت،مهديةمدينةعلىوالفرنسيين

ئبين.خاوتفرقوا،-لىتعا-للها

حصارعلىخزائنهعلىوكنت)2(،قابسحصارإلىالسلطانمعوارتحلت

وتسعينستةعامشعبانعشرثالثفيهماتالذيمرضهابتدأوفيه)3(،قفصة

أبو،الدينوناصر،المؤمنينأميرمولاناولدهبعدهالخلافةتولىثم،مائةوسبع

زادنيثم،كلهاومنافعيبمرتباتيوالدهأوامرجميعليفجدد،العزيزعبدفارس

المختص.دارولاية

ساحلمدنإحدى:مهديةمدينة،الإيطاليينويقصد،إيطاليافيجنوةمديخةأهل:الجنويين(1)

تونس.مدينةلربالمتوسطالبحر

تونس.مدينةقربالمتوسطالبحرساحلعلىمدينة:قابس)2(

ئونسية.مدينة:قفصة)3(
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قدممركبَاأن،والترجمةالبحرقائدوأنا،بالديوانأيامهفيليواتفق

صقلية،منمركبانعليهدخل،بالمرسىأرسىفلما،المسلمينبسلاع)1(موسوقا

أموالهم.علىالنصارىواستولى،برقابهممنهالمسلمونهربأنبعدلحينهفأخذه

حلقإلىيخرجواأنوشهودهالديوانولايةصاحبفارسأبومولانافامر

الأمانوطلبوافوصلواالمسلمينأموالفداءفيالنصارىمعويتحدثوا،الوادي

الفداءفيمعهموتحدث،لمراكبهمإليهمفصعد،فأمنوهمعهمكانالذيللترجمان

كبيرقسيسالمركبهذامعوردقدوكانشيء.منهيحصلولم،ذلكفيفتغالوا

العلمنطلبكناإذإخوةكأنناكبيرةصداقةوبينهبينيوكانت،صقليةفيالقدر

ليستدعينيالمركبهذافيفقدم،ذلكعليهفصعببإسلاميوسمع،جميعًا

اجتمعفلما،بينناكانتالتيبالصداقةويأخذني،النصارىدينإلىللرجوع

يافقال،عليقال؟اسمكما:لهقال،للمركبإليهمصعدالذيبالترجمان

وهذا،بالديوانعندكمالبحرقائداللهعبدللقائدوبلغه،الكتابهذاخذ:على

والدينار،الكتابمنهفقبض،آخرديناراأعطيتكجوابهليرددتوإذا،دينار

بمقالأخبرهثم،لهقالوهمابكلالديوانصاحبفأخبر،الواديلحلقوجاء

صاحبفأخذ،بهاستأجرهالذيوبالدينار،إياهأعطاهالذيوبالكتابالقسيس

أبيلمولاناوالنسخةبالأصلفبعثالجنويينتجاربعضلهوترجمهالكتابالديوان

الكتابهذااللهعبديا:ليفقاليديهبينفحضرتإليئَبعثثم،فقرأهفارس

مليئا.يعني:موسوقَاوقوله.بضاعة-سِلْعَةُجمعسلع:صحتهاسلاع)1(
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أضحكك؟ما:ليفقالوضحكتفقرأته،فيهبماوأخبرنافاقرأهالبحرمنوصل

فيأصدقائيمنكانقسيسمنإليَّمبعوثكتابهذا،اللهنصركم:لهفقلت

ناولتهثم،بالعربيةوترجمتهناحيةفيفجلست،الآنلكمأترجمهوأنا،الأول

.إ!حرفًامنهتركماوالله:إسماعيلالمولىلأخيهقالثمفقرأهاالترجمة

ترجمهاأخرىبنسخةقال؟؟ذلكعرفتشيءوبأي:مولاييافقلت

هذاجوابفيأنتعندكوماذا،اللهعبديا:ليقالثم،قبلكالجنوييون

أسلمتكونيمنمنىعلمتهماعنديالذي:مولاييافقلت؟القسيس

قطعًا.إلىأشارمماشيءإلىأجيبهولست،الحقدينفيرغبةباختياري

فيإليهفاكتب"خدعة"الحربولكن،إسلامكصحةعلمناقد:ليفقال

وقل،عليهمويرخص،المسلمينسلعيفديأنالمركبصاحبيأمرأنجوابك

وزنبقصدالوزانمعأخرجفأني،معلومسعرعلىالمسلمينمعاتفقتمإذا:له

بالليل.إليكمأهربثمالسلع

علىوأرخصففرحالجواببهذاالقسيسوأجبت،بهأمرنيماففعلت

منيفأيس،معهأخرجولم،مرازاالوزانوخرج،متاجرهمفداءفيالمسلمين

.وانصرفمركبهفأقلعالقسيسذلك

أنينعرفك،القسيسفرنصيصأخيكمنالسلامبعدأما:كئابهنصوكان

صاحبعنداليوموأنا،صقليةإلىمعيلأحملك،برسمكالبلدهذاإلىوصلت

فاسمع،بيديمملكتهجميعوأمر،وأمنعوأعطي،واْوليأعزلأنبمنزلةصقلية
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ذلك،غيرولاجاهولامالضياعتخفولا-،تعالى-اللهبركةعلىوأقبلمني

تتحيلولا،تريدماكللكوأعمل،الجميعيغمرماوالجاهالمالمنعنديفان

فخفبالمرصاد.والقبرقصير،والعمرفانيةفإنها،الدنياأمورمنبشيء

ثالثاللهأنواعلم،النصرانيةنورإلىالإسلاميةظلمةمنواخرج،-تعالى-اللّه

منتعلمأنكأعلموأنا،لنفسهاللّهجمعهماتفردأنإلىسبيلولا،ملكهفيثلاثة

نوممنوانتبه،المؤمنينتنفعالذكرىلأن،ذكرتكولكن،أعلممالاكلههذا

.والسلام،معلمإلىيحتاجلاومثلك،عليَّورودكهذاجوابيواجعل،الغفلة

المؤمنينأميرمولاناسيرةذكر

احَم!،دنَ!ج!العزيزعبدفارسأبي

مناقبهومن،والسنةبالكتابوساسهم،رعاياهجميعفيالعدلسُنةأقامقد

الرسولبيتلأهلوالإكرام،عليهقدومهموتعظيمالصلاحوأهلالعلماءإكرام

الأرضمشارقمنإليهقدمواإنهمحتى،لهمالعطاءجميعوبذل،الستلا

ومن،والكسواتوالعوائدالمرتباتلهمشىمنهمببلادهأقاممنوكل،ومغاربها

وفادته.وأكرمصلتهأجزللأرضهارتحل

المعظمالمولدليلةلزوارهمتدفععامكلفيدينازاستينلهمجعلوقد

أعشارمنوجعلها،الكريمالمولدذلكلفرحالوليمةفيلينفمَوها)1(،الشريف

يظنيكنلمأسلمالذيالقسيسوهذا،عبيديةشيعيةفاطميةبدعةالنبويبالمولدحتفالالا)1(

فيليحدثوهكذا،الدينصحيحهويفعلونهماكلأنيرىوكانخير،كلإلابالمسلصين
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والبخور.الوردوماء،الطيبمنيصحبهاماسوى،للحلالتحرًيا)1(الديوان

صارحثى،عنهاشتهرفقدالبتةكانمنكائناظالمهمنللمظلومإنصافهوأما

أحذايتركونولا،والأذىالحيفويجتنبون،طريقتهيسلكونوخواصهقواده

إليه.يشكوهم

خوفمنضرورياتهموسائر،وملابسهم،عيالهوقوتقوتهجعلوقد

ذلك.فيللحلالتحرئااليهودوجزية،)2(النصارىأعشارعلى-تعالى-الله

،السراحيستحقممنفيسرحأحيانهغالبفيالسجونأهليتعاهديزالولا

منهم.الجناياتأهلأحكاموينجز

1(

2(

صحيحهوأخطاءمنيفعلونهماأنوظننت،المسلمينعوامعلىتعرفتفقد،إسلاميبداية

صحيحهوالحضرة!اقامةبالموالدالاحتفالأنوظننتالصوفيةأيديفيوقعتحتى،الإسلام

اخصاثيعيسىعلىالدكتوروهوالصالحينالمسلمينأحدإلىأرسلأناللهوشاء،العبادة

الدنيافيخيركلعنياللهجزاهاحذااللهعلىازكيولاخيرعلىوأحسبه،بالدلنجاتالعظام

ابنوتفسيرالصالحينرياضمثلالبدعةمنالسليمةالكتبقراءةإلىأرشدنيفقد،والاَخرة

سبق،ماكلمناللهإلىوتبتالحقوعرفت.حياتيفيمرةلأولالقرآنلحفظودعانيكثير،

وثبتني.تولتياقبلاللهم

فيجاءمابحسبالعشوريسمونهافالنصارىالملكيخرجهاالتيالمالزكاةيعني:الديوانأعشار(

الاويينوغيرهوالزرعالمالامنالعشرتبلغعندهمالزكاةأنوالمعنىالمسيحلسانوعلىالتوراة

نافيهوكتبوا-26(41:22،12:17)تثنيةكتابهميخالفهالحكموهذا2(18:1عدد،27:03

المعبد؟؟عندالربأمامويشرلهاخمزابثمنهاويشربيبيعهاأوالعشورواحدكليأكل

بلغتهمفسماهازكاةيظنهاكانوالكاتب،عليهمالمضرويةالجزيةيعني:النصارىأعشار(

العشور.
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منعلىتحتويزمامًا)2(لتوزيعهاورتبمنتشر)1(فأمرصدقاتهكثرةوأما

المدرسالعدلالفقيهإلىوأسنده،والمروآتالأحسابوذوي،البنينمنيستحقها

المالمنحقهمنهاحقذيكلإلىفيوصل،الطبريسلامبنمحمداللهعبدأبي

جميعفييفعلهكذا،الزكاةمنوالغنمالبقروماشية،والريت،والطعامالعين

أعماله.

،الحراماللهلبيتالحجاجركبانصحبةعامكلفييوجهماماَثرهلطيفومن

القاطنين،علىبهيوسعماالأموالمنوالمدينةبمكةفيفرقح!النبيقبروجيران

ك!ب.اللهألابه،هناكوالمجاورلن

منبهايمنعهمعوائد)3(برقةعربلمشايخوالكسوةالمالمنذلكمعويوجه

الطريق.ذلكتسهيلفيويرغبهم،الحجاجاعتراض

لهمفعين،الدائمةالأوقافمنالأندلسجزيرةلأهلمشىمامناقبهومن

ذلكيصحبماسوى،شتاتةوطنعشرمنعامكلفيالقمحمن(قفيزألفي

يوجدومالا،الجيدالسلاحمنوعدة،عتاقوخيل،عينومال،(إدام)ْمن

النفيس.البارودمنعندهم

.اتجاهكلفييُفَرقهاأو،ومعروفمشهوراْمرأنهويعنيواحدةجملةكلها(1)

وقوانين.حدوذا:زمافا(2)

ليبيا.يعنيلعله:برقة)3(عرب

عرلي.مكيال:ففيز)4(

"."سمنودهنزيت:إدام)5(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


إالروفي)الةر!مامَحفعَ

منأدركوقدالنصارىأيديمنالمسلمينأسارىبفداءاعتناؤهذلكومن

،معتبرةكثيرةأوقافالذلكأوقفلأنهالقطر،ذلكفيإليهايسبقلمغايةذلك

وحفظبخدمتهاوأمرهعزوز.بنمحمداللّهعبدأباالأمناءأمينفيهاالنظرعلىوقدم

بحضرة،ودخلانيًابرانيًاريغا)1(بهيشترىالمجابيمنيتحصلماوكل،مجابيها

وفاته.بعدالأسارىلفداءالمؤمنينأميرأعدهتونس

مدةالمالبيتمنالأسارىمنتونسلمرسىيردمنجميعفداءالتزموقد

منبكليأتوهأنأجناسهمجميعمنالنصارىتجاريوصيمرارًاوحضرته.حياته

إلىدينارَاستينمنهمشابكلفيلهموعين،المسلمينأسارىمنعليهيقدرون

الخمسين.إلىالأريعينمنوكهلشيخكلوفي،سبعين

يسيرةمدةإلاكانتفما،ذلكفيالنصارىوبينبينهأترجمكنتالذيوأنا

ومازال،المالبيتمنجميعهمففدى،الأسارىمنكثيربعددتجارهمجاءحتى

.الثوابلهاللهأجزل،الكتابهذاتأليفتاريخإلىذلكيفعل

كانتوقد،تونسمنالبحربابخارجالتيللزاويةبناؤهماَثرهعظيمومن

بعض!لأن،منكرولامغيرغيرمنجهازااللهمعاصيكبائرفيهئستباحفندقًا

وغيرهالخمرفيهليبيع،عامكلفي،ذهبًادينازاألفعشرباثنيالتزمهالنصارى

فترك.المخلصينقلوبيحزنماالمنكراتعظائممنعندهويجتمع،المكسراتمن

يقنعولم،-تعالى-اللهلوجهالفاسدةالسحتيةالمجابيتلكفارسأبومولانا

.الأرضمنمُعينةمساحة:ريعَا(1)
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زاويةضهعر/وبرْ،المذكورالفندقهدمحتىوتغييرهاالمعاصيتلكبإبطال

،والعبادات،والذكر،الصلاةلإقامةمسعبذاوصارت،والنفعالبناءعظيمة

محترثمنمفيدةجمةأوقافاعليهاأوقفلأنه،الدوامعلىالطعاموإطعام

.-تعالى-اللهأثابهذلكوغير،بإزائهاومعصرة،زيتونوفدادين

،الداموسقربالتيوالزاوية،باردوابستانقربالتيالزاويةبنىوكذلك

يكفيها.ماعليهاوأوقف،تونسقبليالخاويوجبل

مصلىتحتالتيالكبير،والماجل،الجديدبابخارجالتيالسقايةوكذلك

العيد.

والرفارف،والحمامات،الجعدأبيداربإزاءالتيللمحارسوبناؤه

.والقمريات،والشراف

منالزيتونةجامعيحوفجعلهاالتي)1(الكتبخزانةماَثرهعظيمومن

العلم،لطلابموبذاوأوقفها،شتىعلومفيمفيدةدواوينفيهاوجمع،تونس

لها،للمناول)2(الكفايةفوقهوماوغيرهاالقشونفدادبنمنعليهاوأوقف

)3(.البابوحافظ،والشهود

مكتبة.:الكتبخزانة(1)

المكتبة.عنالمسئولالموظف:المناول)2(

.الحارس:البابحافظ)3(
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إفريقيةفيأحديسبقهولم،بتونس")ا""المارستانتأسيس،ماَثرهعظيمومن

،الإسلامأهلغرباءمنيمرضلمنوهو،ذلكلمثلوالمتأخرينالمتقدمينمن

وعشرينثلاثةعاموهوالكتابهذاتأليفعامفيوذلك،يكفيهماعليهوأوقف

مائة.وثمان

المجابي)2(من-تعالى-اللّهلوجهتركهاعظيمةأموال،ماَثرهعظيمومن

أسواقيحميعموظفةكانتمجابيوهي،المحمديةالشريعةقانونعنالخارجة

شيئًاالسلطانلجانببائعهويؤدىإلا،جلأودقشيءفيهايباعلا،تونس

طويلةأحقابمنذمستمرةماضيةوكانت،باللهفيمادينارإلىدرهممنمعلوفا

.الناسعنضررهافانقطع،وتركهالقطعهاالمباركالسلطانهذاالثهألهمحتى

الطعامرحبةومجبي،ذهبًادينارلافمثلاثةوقدره،الرهانةسوقمجبيوترك

ومجبيدينار.لافآعشرةوقدره،الماشيةرحبةومجبي،دينارملافخمسةوقدره

آلافثلاثةوقدره،الخضرةفندقومجبيدينارآلافخمسةوقدرهالزيتفندق

الفحم،فندقومجبيدينار.وخمسونمائةوقدرهالعطارينسوقومجبي،دينار

فوائدمنهذاوليس،دينارألفوقدره،العمودومجبيدينار.ألفثلاثةوقدره

برنجيزةبواديمنعلىالمتقدمينالملوكبعضضريهمالهووإنما،الأسواق

أبطلهحتىطويلةأحقابًاعليهمذلكوكانوعمود.خيامهلأوهم،وغيرهم

لمستشفى.ا:نرستالماا(1)

ئب.ضرا:مجابي(2)
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وقدره،الشغلقائددارمجبيوبعضدينار.ألفوقدره،فارسأبوالملكذلك

الصفارينسوقومجبيدينار.مائةوقدره،القشاشينسوقومجبيدينار.اَلاف

ذلكظهرومن،منهممنوغاكانأنبعد،الصابونعملوأباحدينار.مائةوقدره

فيه.إلايباعلامعلومبموضعالسلطانإلايعملهولا،وبدنهمالهفييعاقبعليه

كثيزاوكانا(المناكيزخراجتركالبابهذافيحسناتهدرجاتأعظمومن

ونصفدنانيربثلاثةيلتزمهاالمكاسين)3(بعضوكان،المدينةلحاكم)2(الشرطةفمنه

الثقاتمنرجالَاذلكفيوأوقف،هذافارسأبومولانافأبطل،يومكلفيدينار

الأمانة.وجهعلىوالنجباءوالأمناء

وكان.عنهمفتركها،سحتيةقبيحةمغارموالمغنياتالزفانين)4(علىوكان

فترك،السلطاندارخدمةووظائفمغارمعليهمبتونسوالحوىالمخنثون

والمناكيرالمعاصيقبيحمنعنهمبلغهلما،بلادهجميععنوأجلاهممغارمهم

فاستولى،صقليةيحزيرةطرقونةمدينةأسطولهغزاالسعيدةأيامهأولوفي

الكثيروالشيء،الجليلةبالمغانممنهاوأتى،سورهاوهدم،عنوةعليها

فامر،السنينمنالمئتينبعدبهاالفقأهللاَثارومحوه،إفريقيةفتوحاتوأما

الدنيثة.والأفعالللأخلاقالمنافيةالأعمالأصحابالمناكير:(1)

الحاكم.نصيب:الشرطة)2(

الضرائب.جامعواالمكاسين)3(

.وانراقصاتالمغنيينتصاحبالتيالموسيقيةالفرق:الزفانين()4
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رحماه،)2(،وقابس،وفاس،)1(طرابلسكمدينة،مكتوبيسعهيكادلاعجيب

أذلحتى،ويحابة،وقسنطينة،)3(وبسكرة،ونفته،وتوزر،وقفصه

جبار.كلفيهالعزه-تعالى-الله

يحاصرونوكانوا،ملوكهاعلىبالاختيارقبله)4(أفريقيةأعرابكانتوقد

معلومة،أخبارالملوكمعولهم،قهرامجابيهافيالسلطنةأهلويشاركون،المدائن

المؤيد.السلطانبهذاقدرتهجلت-تعالى-الثهقهرهمحتى

منكميرًاأبادأنبعدوغربًاشرفاأسفارهأعراضفيأجنادَامعهيقودهمفصار

زكاةلاستفاءالعربنجوعيتبعونقوادهببعثوصار،مشايخهمورؤوس،أعيانهم

فضله،مناللهزاده.مذعنونوالطاعةالسمعوتحتصاغرونوهم،مواشيهم

.بنصرهوأمده

.المغربفيمدينة:فاس،ليبيافيمدينة:طرابلس(1)

تونس.فيمدن:تورز،قفص،حماه،قابس)2(

الجزائر.فيمدن:ويحابةوقسنطينةبسكرة)3(

ولاللقانونيخضعونلايفعلونفيماأحرارأنهميعني:ملوكهاعلىبالاختيارأفريقيةأعراب)4(

.للملوك
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الثالثالفصل

النصارىعلىالردفي

45

الأناجيلكتبواالذينالأريعةقالهوما،أناجيلهمبنصعليهمنردأنونريد

ثبوتمنالمتقدمونالأنبياءبهأتتوماجمكِد"محمدنبينانبوةثبوتونؤكد،الأربعة

.النصارىبأيديموجودةالاَنهيالتيكتبهمفينبوته

أبوابتسعةعلىيشتملالفصلوهذا

:الأولالباب

الثه.لعنهمكذبهموبيانالأريعة)1(الأناجيلكتبواالذينالأريعةذكرفي

الوثنيالإمبراطورأرادولمام.325سنةحتىموحدكتابللمسيحيينيكنلم:الأريعة(الأناجيل)1

هووكان،الوثنيةبعدرسمئادينَابالمسيحيةاعترف،لوائهتحتالإمبراطوريةيوحدأنقسطنطين

الإمبراطورية،أنحاءمنر،ساءهمفجمع،متفرقينالمسيحيينأنووجد،الأعظمالأصنامكاهن

صموئيلالقسويروي،الصغرىبماسيانيقيةمدينةفيوتقابلوا،قومهكتابرئيسكلوأحضر

سنةالصادرإ(المقدسالكتابداعصمة:كتابهفيمصرفيالسابقالإنجيليةالطائفةرثيسمشرقى

ملاف،ثلاثةحواليالمجتمعينعددوكان،إنجيلمائةمناممثرجمعواأنهم02صفحةفي8591

الحالي،الكتابنواةهيوكانت،كتبأريعةعلى"318!منهمواتفق،كتابعلىيتفقواولم

نا:صموئيلانقسولقولالمسيحصلبحادثةعنتروىالتيالوحمِدةالكتبهيتلكوكانت

أنهايظنونيكونواولمالشخصيالاستعماللأجلكتبوهاالأريعةالكتبهذهكتبواالذين

حتىلهمالتاليةالفترةفيالمجهولينبعضاليهاوأضاف،الأياممنيومفيمقدسئاكتائاستكون

أناجيل.أريعةوصارتكبرت

ولهاكبرإلهفيهالرومانيدينهلأنالوثنيالإمبراطورهوىالكتبهذهكلاموافقولقد:أقول
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الثاني:الباب

)الرثرفي)الةرلِيمَحفمَ

فرقهم.وعدد،مذاهبهمعلىالنصارىافتراقفي

الثالث:الباب

بنصمنهاقاعدةكلفيعليهموالرد،النصارىدينقواعدفسادفي

أناجيلهم.

الرابع:الباب

والرد،دينهمأصلوهو،وكبيرهمصغيرهميتعلمهاالتيشِرائعهمعقيدةفي

أنا%الجهم.بأصلعليهم

وهمالمعترضينفطردهركليز:وهوالظلممنالعالملتخليصأرسلهوابن،البشرمنزوجة

عقيدتهموفرضالتثليثأصحابوقرب،الاْناجيلمن69%ومعهمالمجتمعينمن9%.الاْغلبية

كتابإلىوضموهاكتبهمعلىواستولوا،اليهودعلىبالقوةالتنصيرفرضثم،بالقوة

المسيحيين.

يجمعرجلَااختارالمسيحأنيذكركتابَافوجدوابالتخمينالكتباسماءاختيارتمذلكويعد

لحظةفيأنيروىكتابَاووجدوا"متى"إنجيلالكتابفدعوا،متىواسمهاليهودمنالعشور

نإ:فقالوا،مرقس:اسمهكانالتابعيناْصغرإن:فقالواعريانشابتبعهيسوععلىالقبض

رسولَا،7هأرسلالمسيحأنقصةيروىالثالثالكتاباْنووجدوا،"مرقس"إنجيلهوهذا

،لوقا""إنجيلودعوه،لبولستابعَاكانالذيالطبيبلوقاهوهذا:فقالواراقيوأسلوله

ودعوهيوحناخالتهابنهو:فقالوا،يحبهكانيسوعأنيذكرالرابعالكتابمؤلفأنووجدوا

الكنيسة.فيالاْحدمدارسفيتعلمتهالكلاموهذا،يوحنا"")نجيل
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الخامس:الباب

مرسلنبيأدمىوأنه،النصارىافترتهكمابالهليس"صلاعيسىأنبيانفي

الأناجيل.بنص

:السادسالباب

كذبهم.وبيانالأريعةالأناجيلكتبواالذينالأربعةاختلاففي

السابع:الباب

.الكاذبونوهمالكذبمناطَنل!عيسىإلىنسبوافيما

الثامن:الباب

ر!ط.الثهأعزهمالمسلمينعلىالنصارىيعيبهفيما

التاسع:الباب

وبشارةوالإنجيلوالتوراةالربوربنص"صخلامحمدنبينانبوةثبوتفي

وبقاء،بعثتهصحةمنالأنبياءبهأخبروما-أجمعينعليهمالثهصلوات-الأنبياء

ملته.

ير!لىلى!.

!لمج!
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متى،:همأربعة)1(الأناجيلكتبواالذينأن-اللهرحمكم-اعلموا

هذهنمسبصحةعلىواحددليليوجدولابالتخمينكانالأناجيلأسماءاختيارأنذكرت

عليها.المكتويةللأسماءالكتب

جالسَاإنسانارأى"الناصرة"مدينةهناكمنمجتازيسوع)وفيما9(:9)متىفيكتب:""متى

حبيبإيرش!المؤرخةوذكرت،(وتبعهفقاماتبعني:لهفقال،متىاسمهالجبايةمكانعند

مننسخةوجدواالثانيالقرنفي:4صاالأولالجزء"القبطيةالك!نيسة"تاريخكتابهافيالمصري

فترجمه،مصرفيالقوميةباللغةإنجيليوجديكنولم،نفسهالتلصيذبخط9الهندفيمتى()إنجيل

وثلاثةواحدةمدينة"القدسكتابهافيأرمسترونجكارلنوتقول،!اليونانيةاللغةإلىاكليمندس

ولدعوبولسبمسيحيةوآمنيهوريَاكان)متى(:27.صم0052سنةالصادرعقائد"

تعرضتالتيالكارثةويصف،للمسيحبرفضهامذنبةاصبحتالتي-المقدسةالمدينة-أورشليم

.مجدهبكلالمسيحوعودةبالاَخرةنذيرهذاإنولقول،المسيحلسانعلى،م07سنةالمدينةلها

كانأنهبالتخمينوقالوا،(مرقس)إنجيللصاحبوالقبطياليونانيالاسمهو:""ماركوس

)إنجيلروايةفيدعوتهلنشرعشرالإثنيإرسالهبعدالمسيحاختارهمالذينرسولاالسبعينأحد

عشرالإثنيماعداتركوهالمسيحأتباعجميعأن:يقول66(:6)يوحناإنجيلولكن(01:لوقا

الكنيسة""تاريخفيإيرش!وقالت37(:15)اعماللبولستابعَافكانهذامرضأمافقط

.م68سنةقبلالإسكندريةفيإنجيلهكتبومرقسألى27ْص

هوالأصليكاتبهأنوقيلبولسموتبعدكتبه،مكتوبإنجيلأولهومرقسإنجيلوكان

كانأنهوواضحشيء.أيعلىقاطعدليليوجدولا.منهأخذاالوقا(و)متى(وأن،بولس

بالقبطية.مكتوَلا

طبيبَاكالنأنهقيل.بالعبرلةأورشليمفيإنجيلهوكتب،ذكرهمالذينالسبعينأحدإنهقيل:"لوفا"

يعاصرلمأنهتؤكدالإنجيلبدايةولكنوالتلاميذوالعذراءالمسيحصورةفرسمفناناوكان
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وزادوا،عيسىدينأفسدواالذينهموهؤلاءويوحنا.،ولوقا،وماركوس

فجمعوها،أصدقائهلأحدرسائلعدةوكتبالمسيحأتباعمنمعلوماتجمعولكنه،المسيح

إنجيلأ.وجعلوها

تمتالإنجيلهذاأنويقال،بالأخصبولسسيرةليروى(الرسل)أعمالكاتبهوأنهوقيل

نيرونأعدمهأنيومإلىبولسمعظلالذيالوحيدهوكانلأنه،اليونانيةباللغةروميةفيكتابته

.(4:11الثانيةتيموثاؤس)رسالة-روما-روميةفي

وهوأورشليمفيوينتهيأورشليمفييبدألوقاإنجيل:926ص""القدسكتابهافيكارينوقالت

إنجيلهانتهىلذلك،المسيحيةفياليهوديةاستمرارضرورةويرى()أممييهوديغيرمسيحي

لبطلهصورةيرسمالأعمالسفروفي.المقدسةالمدينةفيدعوتهميبدؤواأنتلاميذهيأمروالمسيح

يخفيأنويحاول-يسوعشقيق-يعقوبورئيسهاأورشليملكيسةاحترامهيصوربمابولس

الحواريين.وأعمدةبيعقوببولسعلاقةيسودكانالذيالاضطراب

يوحنااسمهمتجولكاهنأنهوقيل-زيديابنيأممريم-المسيحخالةابنأنهقيل:"يوحنا"

لمالمسيحإخوةولكن55(:13)متىالمسيحشقيقيوحناويوجد.بالحوارلينلهعلاقةولا

الثلاثةخالفالإنجيلهذاوكاتب2(3:1)مرقسمجنونإنهوقالوا(ه:7)يوحنابرسالتهيؤمنوا

رئيسمنمقرلَاكانوأنهشيءكلعلىعيانالشاهدالوحيدهوإنهوفالشيءكلفيالاَخرين

:27.صدا"القدسكتابهافيكارينوقالت.أورشليمفيبالعبريةمكتوبالإنجيلوهذا.الكهة

وبوحنا.للمسيحرافضينأنهمعلىوبصورانهمبشدةاليهوديعارضانمتىوانجيليوحناهـانجيل

المسيحيونفرأى(للاخرين)بالمخالفةاليهوديالمبدعقيدةبرفضحياتهبدأالمسيحأنإلىيثحير

العالم،ليخلقاللَهنطقهاالتيالكلمةهوالمسيحأنيؤكدوهو،لأورشليمحدثفيمااللهقدرة

التيالعبرية()الشكيناهأو(الله)حضرةصورةهوالمسيحأنيرىوهو،!اواكسثهبطتثم

يرونالمسيحيونفأصبح،اليهودضدالمسيحيةالعداوةأرسىالذيوهو،)ئسانصورةاتخذت

أسلافهم.اليهودهزيمةعلىنعنمدعفبدنهمسلامةأن
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العزيز،كتابهفيسبحانهعنهمأخبرما"مثل-تعالى-اللهكلاموبدلوا،ونقصوا

،.نالفرمفيعليهماللهْأثنىالذين،الحواريينمنهولاءولبس

العامفيإلا،قطرآهولااالمحلا)1(عيسىأدركفما،منهموهوالأولمتىأما

الإنجيلمتىكتب"حلاعيسىرُفعأنوبعدخطسمائهإلىفيهالثهرفعهالذي

منولادتهعندظهروماأخلأْعيسىبمولدفيهوأخبرالإسكندريةمدينةفي،بخطه

قتلهأرادالذي)2(رودسالملكمنخائفةمصرأرضإلىبهأمهوبخروج،العجائب

دواخلفيالذين)3(المجوسمننفرثلاثةأن:إنجيلهفيمتىذكرهماذلكوسبب

هذهفيولدالذيالسلطانهذاأين:وقالوا،المقدسبيتإلىوردوا،المشرق

فلما،بهديةلهأتيناوقد،ميلادهدليلوهوببلادناطلعنجمهرأينافإنا؟الأيام

بعدبالتخمينمكتولةالأخباروكلتونسفيالمسيحيةلتارلخأخرىمصادرلهالكاتبيكونقد(

حولتلاميذهتحركاتيتبعونللمسيحمعاصرينمؤرخينيوجديكنولم،المسيحمنقرون

العالم.

)متىبعدهاومات،2(:)متىيسوعولادةزمنفيأورشليمحاكمكان:هيرودسالملك(

هذافلعل،أعلموالله3(:الوقاالمسيحصلبزمنفيالجليلملكهيرودسغيروهو(2:91

ولي!أورشليمحاكمهوإنهعنهقالالإنجيلذاتلأن6-8(:23الوقاالأناجيلتناقضاتأحد

لأنه6(:)مرقسزكرياابنيوحناقاتلهوهذاوهيرودس،31-33(:13:الوقابيلاطس

جزءفيمثلهحاكئاكانهيرودسأخوفيلبسأنمعكئيزايوحنافوبخه،فيلبساخيهامرأةتزوج

3(.:الوقافلسطينمن

فيظهرالذيالنجمتتبعواأنهم:وقيل.والنجومالناريعبدونمُنجمينهم:المجوس(

أطفالهيرودسقتلولذلك!سنتينبعدالمسيحإلىووصلوا،المسيحمولدعند-الران-المشرق

2(.:)متىذلكدونفماسنتينابنمنالمسيحفيهاولدالتيالقرية
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،المولودهذاعنوسألهماليهودعلماءوجمعتغير،بذلكرودسالملكسمع

يكونالشلاالمسيحأنكتبهمفيأخبرونا1ير!فيأفحَاإسرائيلبنيأنبياءإن:لهفقالوا

لحم،بيتإلىيسيرواأنفأمرهم،الأيامهذهفيلحمبيتفِىالمقدسببيتمولده

الاجتماعقصدهأنل!هموذكر،بهيعرفونهوجدوهفإذا،المولودهذاعنويبحثوا

وكان،وخديعةمكرًامنهذللثكانبل،ذكركماالأمروليس،يعبدهوأن،به

عيسىوابنهامريمفوجدوالحمبيتإلىالثلاثةالمجوسفانصرف،قتلهعلىعازمًا

لابنهاوسجدوا،الهديةفأعطوها،)1(صغيرةدهـلرةفيساكنةوهيحجرهافي

الصَنلاعيسىمولديكتمواأنفأمرهم،الملائكةمنملكاالليلفيرأواثم،وعبدوه

منه.أتواالذيالطريقغيرمنيرجعواوأن

تهربأنوأمرها،رودسالملكبمكروعرفهامريمعلىالمَئك)2(أقبلئم

به.أمرهاماففعلتمصرأرضإلى"صملأبعيسى

1(

2(

بيتفيأمهمريممعلحمبيتقريةفييسوعالطفلوجدواالمجوسأن(2:11متى)إنجيلقال(

لأنهللبهائمزريبةفيولدتهمريمإن:قال(7-2:91:لوقا)إنجيلبينما،مولدهمنسنتينبعد

وعادواأورشليمإلىصعدوايوفااريعينبعدثملحمبيتفيوذلك،بالمنزلموضعلهايكنلم

فيتكلم()يسوعالرضيعالطفلأن7(:برنابا)إنجيلوقال.لحمبيتإلىيرجعواولمالناصرةإلى

همبسنتينالزمنحدد)الذيبمكانهويخبروهالملكإلىيرجعواألامنهموطلبالمجوسمعالمهد

(.المسيحيينالعلماء

بواسطةحبلتمريمأنيطمئنهحلمفيليوسفظهرالربملاكأن2(0:امتى)إنجيلقال(

-2(ا91:2متى)إنجيلإلامصرإلىوخطيبهاوأمهيسوعهروبقصةيذكرولمالقدسالروح

جاءكما.مريموخطيبتهيسوعوالصبيهواللهبأمريحركهمرتينالحلمفيلهالملاكظهوروتكرر

لماذاقائلَايوبخهاللهبملاكإذنائميوسف"وبينما:2(:برنابا)إنجيلوقال8(.:)برناباإنجيلفي

وتدعوابنَاالعذراءفستلد،اللهبمشيئةهوإنمافيهاكُوِّنماأنفاعلم؟مريمإبعادعلىعزمت

إسرائيل.شعبإلىأرسلاللهمننبيفإنهنجسلحموكلوالمسكرالخمرعنوثمنعهيسوعاسمه
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لحمبيتأن:ذلكوبيان،وزوروكذبباطلوهو،إنجيلهفيمتىكلامهذا

المولودهذامنخائفارودسالملككانفلو،أميالخمسةالمقدسبيتوبينبينه

فيينصحهمنثقاتهمنمعهميبعثأو،المجوسالثلاثةمعبنفسهلسارعنهباحثا

الحكاية.هذهفيمتىكذبعلىدليلفهذا،الوجوهأتمعلىالمولودعنالبحث

ومتى،أناجيلهمفيهذامنشيئًايذكروالمويوحناومرقسلوقافإنوأيضًا

نقله.ماعلىافتعلهكذابعننقلهولكنه،المولوديحضرلم

عيسىرفعبعدتنصروإنما،أبدًارآهالسَنلأولاعيسىيدركفلملوقاوأما

ولاعيسىيدركلمأيضًاوبولس،الإسرائيلي)1(بولسيدعلىتنصرهوكانالسَنلا

بأنهالرومملوكمنأمربيدهحصَّلحتىالنصارىأعداءأكبرمنوكان،رآه

.هناكويسجنه،المقدسبيتإلىويحملهيأخذهنصرانيًاوجدحيثما

بولسأن!)2(الحواريين"بفصصسماهالذيكتابهفيالمذكورلوقاحكىوقد

منيهوديَاكانإنهوقال6(:23)أعمال"فرش!"اليهوديةالشريعةفيعائاكان:بولس(1)

(22:52)أعمالرومانيأنهزعمثم93(:22:3،12)أعمالالصغرىبماسياطرسوس

روىأنهودليلي،ليفسدهافيهابالدخولتظاهرثمللنصرانيةمحارئاظهرفقدحالكلوعلى

كتابهموذكر(51:ا)غلاطية،9(،26،22)أعمالللمسيحاهتدائهعنمختلفةقصصأريعة

شرلعةعنالارتدادالناسيعلملأنهعارضوهأورشليمفيالتلاميذكباران2(12:1)أعمال

.يقتلوهأناليهودفكادوخدعهمبالشريعةيعملأنهفتظاهرأولادهميختنواولاموس!!

وبشارتهالتولةإلىدعوتهلنشرأرسلهمالذينالمسيحتلاميذيعني"الرصل"أعمالكتاب)2(

ظهورحكايةأماموتهحتىبولسرفيقلوقاهوكاتبهإن؟وقيل(.)الإسلامالسماواتبملكوت
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سمعإذالشمسكشعاعضوءإلىينظربهوإذا،فرسانجملةمعيسيركانهذا

؟".تضرنيبولسياشيء"لأي:لهيقولالضوءمنصوتًا

تكونومن:بولسفقال-الشيطانخدعمنهيأوكذبالحكايةفهذه-

وأنا،ضررتكوكيف:بولسلهفقال،المسيحعيسىأنا:لهفقال؟سيديياأنت

والدليل:اختراعأنهايؤكدمما،البعضبعضهاتناقض،مراتاْريعتكررتفقدلبولسالمسيح

يسوعصوتوسمع،الأرضعلىفسقطبولسحولنورأبرق9(:)اْعمالفيجاءفقد-ا

وأمرهأحذا.ينظرونولاالصوتيسمعونصامتينوقفوامعهالمسافرونوالرجال،يكلمه

دمشقفيوظلالنور.منأصابهالذيالعمىمنليشفيهحنانياإلىدمشقإلىيذهبانيسوع

ايافايعاونهمفظلطمأنهمالذيبرنابالولاالتلاميذمنهفخاف،أورشليمإلىهربثمأيامَا

فيطرسوسإلىوذهب،الإخوةمنبمكيدتهموعلمقتلهحاولوااليونانيينلاْنهربئم

.-لصغرىاسيام-لْيصرية

دمشقإلىذهبثم.الصوتيسمعواولمالنورنظروامعهالذين6(:22)اْعمالوفي-2

الهيكلفييصليوهوغيبويةلهوحدثت،أورشليمإلىورجع،العمىمنحنانياليشفيه

.-يهوديةالغيرالشعوب-الأممإلىوأرسله،اليهودمنيحذرهيسوعورأى

الأرضعلىجميغاوسقطوا،معهالذينوحولحولهأبرقالنور(26:12)أعمالفي3-

سيفتحوأنه،منهمينقذهبأنووعدهالأممإلىوأرسله..بالعبرانيةيكلمهصوتوسمع

وفيدمشقفيالذينفأخبر.خطاياهممغفرةبيسوعبالإيمانولنالوااللهإلىليرجعواعيونهم

العمى.يذكرولمالهيكلفياليهودفأمسكه،يتودواأناليهوديةمنطقةجميعحتىأورشليم

صعدولا،إنسانَايستشرفلم،اللهبابنالأممليبشردعاهاللهإنقال(51:ا)غلاطيهوفي-4

سنواثئلاثبعدئم،دمشقإلىرجعثم،العرليةالجزيرةإلىانطلقبل،أورشليمإلى

هناكوظل()يعقوبيسوعشقيقإلاأحذايرولم،ببطرسليتعزفأورشليمإلىصعد

تعليق.إلىيحتاجلاوالأمركيليكيةلىالى)سوريا(إلىذهبثم،يومَا()15
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مضرتهم،عنيدكفارفع،ضررتنيكأنكأمتيضررتإذا:لهفقال؟رأيتكما

فقال،بهتأمرنيوماسيدييا:بولسلهفقال،تفلحواتبعهم،الحقعلىفإنهم

مايعرفكفهو"انانيا")1(اسمهرجلعنفيهافابحث،دمشقمدينةإلىسر:له

سمعبماوأخبرهفوجدهالرجلعنوسأل،دمشقإلىفسار،عليهعملكيكون

وعظمهطلبلمافأجابه،النصارىدينفيمعهيدخلأنوطلب،عيسىكلاممن

السَخَلاةبعيسىإيمانهتبينأنبعد

وأخذقلناكمابولسيدعلىتنصرولوقا،أنانيايدعلىتنصربولسفهذا

التخليط،هوفهذا،قطرمهولاعيسىيدركلموكلاهما،عنهالإنجيلكتاب

شبِئول.اللهأبعدهمويطلانهمكذبهمدليلو!يه

النصارىدينفيدخولهوكانقطالسَخلاعيسىأيضاراىفمامرقسوأما

الانجيلعنهوأخذ،الحواري"بترو،)2(يدعلىوتنصرعيسىرفعأنبعدكذلك

في،الأناجيلكتبواالذينالثلاثةأصحابهخالفقدهذاومرقس،رومابمدينة

تعالى.الثهشاءإنالسادسالبابفيذلكنبينحسبماجمةمسائل

فيحضرعيسىأنالنصارىويزعمالسَتلاعيسىخالةابنفهويوحناوأما

ظهرتمعجزةأولوهذه،العرسذلكفيخمرًاالماءحولوأنه،يوحنا)3(عرس

حنانيَا.الحاليالكتابفيانانيَا()1

أسفل.إلىرأسهمقلؤلاصلبهنيرونأنوقيل،المسيحتلاميذأكبر،بطرسهوبترو)2(

الراويلأن،نبيبأيتليقلاخرافيةقصة2(:يوحنا)إنجيلالمسيححضرهالذيالفرحقصة)3(
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وسياحته.دينهعلىعيسىوتبع،زوجتهتركذلكرأىلمايوحناوأنااورلعيسى

يوحناخالتهابنإلى)1(مريمبوالدتهأوصىابىعيسىأنالنصارىويذكر

يا:لهوقال،زعمهمعلىبالموتوأيقن،اليهودحضرتهحينوذلك،المذكور

ابنكفإنهيوحنافياللهاللّه:لأمهوقال،أمكفإنها،والدتيفياللَهالفهيوحنا

به.وأوصاها

هذايذكرولمقلناكماالأريعةالأناجيلكتبواالذينمنالرابعهوويوحنا

أصلَا.الشيء

همالأريعةفهؤلاء""سوسمدينةفياليونانيبالقلمإنجيلهكتبويوحنا

جاءالذيكانوما،فيهاوكذبواوبدلوها)2(وحرَّفوهاالأريعةالأناجيلكتبواالذين

وهؤلاء.اختلافولاأضطرابولافيهتدافعلاواحدًا)3(إنجيلَاإلاعيسىبه

معهيكنولم(تلاميذهبهفمامنمجده)وأظهرللمخمورلنجيدةخمزاصنعالمسيحإن:قال

التلميذ،يوحنافرحكانالفرحهذاأنالإنجيلكاتبيذكرولم.فقطتلاميذخمسةإلاحيئذ

عندنا.غيرماللمعلرماتأخرىمصادرعندهكانالكاتبولعل

يتبعهلميسوعأنكتبواالذينالثلاثةالأناجيلوتعارض25(:91يوحنا)إنجيلمنالروايةهذه()1

الصلب.قصةاختراعأدلةمنوهذا.الصليبإلىأحد

الكثير،فيبعضهاتخالفمسَاليةطبعاتثلاثوعندي،هذايومناإلىمستمرالتحريف)2(

ابي،بوالدالخاصة391.سنةطبةالأولى"موفعي"راجعلها.حصرلابينهموالاختلافات

8291سنةطبعةوالثالثة،"المقدس"الكتاببوالديالخاصة0791سنةطبعةوالثانية

(.الحياة-كتاب)الإنجيل

منه،الناسويعلم،معهإنجيلًايحملكانالمسيحأنَ-9(41،1:15مرقس)إنجيلمنيتضح)3(
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فىز!لَ!لصلمِعى/1على

النَهعلىوالكذبوالاختلافوالاضطرابالتدافعمنوبينهمعندهمظهرالأريعة

،إنكارهعلىالنصارىيقدرلا،مشهورمعلومهوماألنلاعيسىنبيهوعلىيئ

تعالى.اللهشاءإنكفايةمنهنوردحسبما

لسأله،)نجيلمعهيكنلمولو(16:51مرقس)إنجيلالإنجيلنفسلنشرتلاميذهوأرسل

منسمعوهقداليهوديكنلماللفظهذالأن؟،عنهتكلمناالذيالإنجيلهو"ماواليهودالتلاميذ

قبل.
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لر،لرثقَر!ألصالةمَمفع58َ

فصل

شعياكتابفيأنإنجيلهمنالأولالفصلفيمرقسقالمافمنهكذبهمفأما

ال!تَتلأ*عيسىبهيريدوجهكأمامملكًالكبعثتأنى:جم!ك،يقولاللهعنالنبي

"حمَخَلاالنبيملخيا)1(كتابفيهووإنما،شعياكتابفييوجدلاالكلاموهذا

كتابه.فيليسمالأحدهميسندحيثبخبما،الثهأنبياءعلىالكذبأقبحمنفهذا

:السَنلاقالعيسىأنإنجيلهمنعشرالثالثالفصلفيمتىحكىماومنه

لبثكما،موتيبعدليالوثلاثأيامثلاثة)2(الأرضبطنفيجسدي"يكون

الكلاموهذالعصرعصرمنالترجمةفياختلافهواوأملاخي9وصحتهاخطا"ملخيا،كلمة(

الذيملاكيوجهكأمامارسلأناهاالأنبياء!فيمكتوبهوكما2(:امرقس)إنجيلفيجاء

مولفاقتبسهالكلامهذاواصل.الحاليةالطبعةفي(شعياءيذكرولم،قدامكطريقكيهيئ

أمامي،الطردقفيهيئملاكيأرسل!هانذااللهقولوهو(ا:3)ملاخيالبيكتابمنالإنجيل

ومنمجيثهيوممجتملومن..بهتسرونالذيالعهدوملاكتطلبونهالذيالسيدهيكلهإلىوياتي

!.ظهورهعنديثبت

ملاخيالنبيكلامحرفواوتد،الساعةعلاماتمنمجيئهالذيالأنبياءخاتمعننبوءةوهي

يفضحهم.أناللهفشاءالمسيحقبليوخامجيءعننبوءةبالكذبليجعلوه

وثلاثأيامثلاثةالحوتبطنفييونانكانكماالأنه4(12:0متى))نجيلالحاليالكتابفي(

لوفا)إنجيلقولوبحسب!.ليالوثلاثايامثلاثةالأرضقلبفيالإنسانابنيكونهكذاليال

فجر-يلوحوالسبت.منحوتقبرفيووضعهالصليبعلىمن"وأنزله2(:24إلى23:53

الذيالحنوطحاملاتالقبرإلىأتينالفجراول-الأحديوم-الأسبوعأولفيثم-السبت

،.يسوعجسدمجدنولمفدخلنالقبر،عنمدحرخاالحجرفوجدن،أناسومعهنأعددنه

ويومواحدةليلةأي،الأحدفجرالىالسبتفجرمنالأرضقلبفيجسدهبقىقدفيكون
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رالحمليي)!لعلى

".الحوتبطنفييونس

!ه

أصحابهوافقلأنه،إنجيلهفيمتىكتبهالذيوالبهتانالكذبصريحمنومو

يوممنالسادسةالساعةفيبزعمهمماتعيسىأن:أناجيلهمفيماعلىالثلاثة

الأحد،صبيحةالموتىبينمنوقام،السبتليلةمنساعةأولفيودفن،الجمعة

وليلتين.يوماالفاسدالزعمهذاعلىالأرضبطنفيفبقى

،ليالوثلاثأيامثلاثةيبقىأنهقالعيسىأنمتىقولمنتقدمماوعلى

نقله.فيوتناقضهمتىكذبفظهرت،الحوتبطنفييونسبقىكما

لأن،المسألةهذهفيالأناجيلكئبواالذينالأريعةهؤلاءكذبفيشكولا

يومَاويدفنيقتلبأنهإنجيلهفيعنهالنّهأخبرولا،نفسهعنيخبرلما-نياعيسى

المنزلالعزيزكتابهفيعنهطيهاللهأخبركماهوبلولياليها.أيامثلاثةولا،وليلتبن

(11:157!اء!فَتمشُبِّهَوَلبِهنصَلَبُوهُوَمَاقَتَلُوهُوَمَا):الكريمالصادقرسولهعلى

الأولىالليلة:وتابعيهمأنفسهمخادعينفقالوا،التناقضهذايفسرواأنالقساوسةفارادواحد

واماالأحدليلةوالثالثة،السبتليلةالثانيةوالليلة،الصليبعلىوهوالشمساظلمتحين

الواليعندمنخرجانهيؤكد(91:41يوحنا)إنجيلولكنتفسيزالهايجدوافلمالثلاثةالأيام

التيالتاسعةإلىالساد.صةالساعةمنالشمسإظلامقصةفإنوبالتاليالسادسةالساعةبعد

"الحياة"كتابالحديثةالطبعةبتحريفقاموا؟يفعلونفماذاباطلةتكونالثلاثةالأناجيلذكرتها

صباخا.السادسةالساعةفيالمحاكمةبعدالواليعندمنخرجيسوعأنيوحناإنجيلفيوكتبوا

الجمعةيومنهارطولالكهةعنداستمرتالمسيحمحاكمةأنالثلاثةالأناجيليخالفذلكفأصبح

كمافيهايغيرون،البشركتبوهكذاالظهربعدالواليإلىذهبوائم(23:13إلى22:66الوقا

.يشاءون
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ثم،الحواريينكلمالموتىبينمنقاملماالمسيحسيدناأن:مرقسقالماومنه

"بقصص:سماهالذيكتابهفيلوقاوخالفه،)1(يومهمنالسماءإلىصعد

المزعومةالقيامةبعدلتلاميذهالمسيحإرسالروايةفيبعضابعضهمالأريعةالأناجيلوخالف

وتلمذوا"اذهبوافأمرهم،فيهوشكوا،قيامتهيومفيلهمظهرإنهقال(28:16متى)إنجيل

هذاعنمنهمأحديسالهولم،"القدسوالروحوالابنالأبباسموعمدوهمالأممجميع

ووبخهملهمظهرقيامتهيومفيأنه(16:14مرقسو)إنجيلمرة.لأوليذكرهالذيالثالوث

بالإنجيلوكرزواأجمعالعالمإلى!اذهبوا:لهموقال،قلولهموقساوةإيمانهمعدمبسبب

وأمااللهيمينعنوجلسالسماءإلىارتفعكلمهمماوبعدخلصواعتمدآمنمنكلهاللخليقة

ثمللنساءظهرأنه،آخررأىفله33(:42الوقاأما...(مكانكلفيوكرزوافخرجواهم

فأكل،روخاوفوهوخافوافجزعوالتلاميذهظهراليومنفسفيئم!يعرفاهفلملتلميذين

نأوأمرهم(المعزيالحق)روحالآببهوعدهمماإليهمسيرسلأنهأخبرهمثم.امامهموشرب

قبل-عنيابيتإلىاورشليممنأخرجهمثم.الأعاليمنقوةيلبسواأنإلىأورشليمفيينتظروا

بإرادته(ولابقوتهاليسالسماءإلىوأصعدعنهمانفرديباركهمهووفيما-الزيتونجبل

عبادةبحسبالنهويباركونيسبحون-اليهودي-الهيكلفيحينكلوظلواأورشليمإلىفرجعوا

الأمر.وانقى.موسىشرلعة

!كما:لهموقالرأوهلماففرحواقيامتهيومعشةفيجاءهمإنهفقال(02:91)يوحناأما

وظل!القدسالروحاقبلوالهموقالوجوههمفيتفخهذافالولماأناأرسلكمالأبارسلني

وانتهىوسمكاخبزَامعهموكليرفوهفلمطبريةبحيرةعلىلهمظهرثم،أيامثمانيةمعهم

مرةسياتيهمأنهيسوعلهمذكربل.القدسالروححلولأوالصعودعنكلمةأيبدونالإنجيل

وظل!اختارهمالذينالرسلالقدسبالروحأوصىانه:فقال(2،1الرسل)اعمالأما.أخرى

وأنهم!الأبموعدينتظروابلأورشليميبرحواألاواوصاهم!يوفاأريعينلهميظهر

أقصىلىالىوالسامرةواليهوديةأورشليمفيدعوتهوسينشرون!القدسبالروحسيتعمدون
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16إلحملييأملَهلى

الموتىبينمنقيامهبعدالسماءإلىصعدالتَخلأعيسىأنفيهذكرفإنه!الحواريين

لاالذياللهفوا،أصلهمنهذافيكذبهمعلىدليلَابهذاوحسبك،يومًابأريعين

يومًا،أريعينبعدولايومبعدقبرمنقام)1(ولادفنولاعيسىقتلماهو،إلاإله

الكاذبين.علىاللهفلعنة

1(

إلىالزيتونجبلمنفرجعوا.أعينهمعنسحابةفأخذتهينظرونوهمارتفعثم.الأرض

يسوعأمومريمالنساءمعفيهايقيمونكانواالتي-حجرتهم-العليةإلىوصعدواأورشليم

هبوبمثلصوتصار-الاكبراليهودعيد-الخمسينيوموفي-!(012)عددهم-لماخوته

منوامتلئوا،واحدكلعلىواشقرتنارمنكانهاألسنةلهموظهرتالبيتوملأعاصفة

.-أخرىلغات-بألسنةيتكلمونوابتدءواالفدصالروح

فقط.اليهود-معابد-مجامعفيإلايتكلموالمإليهذهبوابلدكلفيأنهموالعجيب

حادثةقبل51(:9لوقا)إنجيلمنها،صلببدونأصُعدأنهعلىتدلمواقفتوجدكتابهمفي(

ويعدها،!أورشليمإلىلينطلقوجههثتتلارتفاعهالأيامتمت"وحينجدَاطويةبف!ترةالصلب

!الربباسمالاَتيمباركتقولواحتىتروننيلاإنكملظْمأقولالحقدا35(:13الوقاأيفئا

الوقاومثلها38(:91الوقافيالكلماتهذهلهوقالوامعهمبعدهاعاشإنهيقولوالمؤلف

لته؟ومساوئاإلهاجعلوهفكيف،.اللهقوةيمينعنجالسئاالإنسانابنيكونالآن"منذ96(:22

الكثيروغيرها
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الثانيالباب

وفرقهممذاهبهموتعددالنصارىافتراقفي

)1(.فرقهوسبعيناثنينعلىافترقواقدالنصارىأن-اللهرحمكم-اعلموا

)2،:الأوليالفرقة

فيقال،والأرضالسمواتخلقالذيالباريالخالقاللههوعيسىأنتعثقد

السادسالفصلفيقالمتىفإن،أناجيلكموخالفتموكفرتمكذبتم:لهم

فيهاأخذهالتيالليلةقبلللحواريينقالالسَلاعيسىإن:إنجيلهمنوالعشرين

1(

2(

إلاأحديعرفهفلاالآنفرقهمعددأما،الكاتبعهدعلىكذلككانالنصارىفرقعددلعل

الروموبعدها،والبروتستانتوالأرثوذكسالكاثوليك:فهيحالئاالرئييةالفرقأماالله

واليسوعيين.يهوهوشهودوالشتيينوالإنجيليينوالسريان،الكاثوليكوالروم،الأرثوذكس

وخمسينأريعمائةعلىيزلدالبروتستانتفرقعددأنالثمانيياتفيمذكراتهفيأبيوكتب

طانفة(.054)

الأرثوذكس.فرقةيقصدالكاتب

الله،ابنهووأنه،اللهصورةأو،اللههوانهمنها،يوععنشتىعقائدبولسلهماخرعولقد

فيكاهنالاَنوأنه،للمسيحيينووسيطاللهعندشفيعوأنه،شيءكلبهاخلقالتياللهوكلمة

عرش-اللهعرشيمينفييجلسوأنهالأقداسخادمأو!السماواتفياللههيكل

المسيحيين!لأجلالسماءفياللهوجهأماميظهر"وأنه-2(ا:8للعبرانيينبولس)رسالة-العظمة

الحغ.2(9:4000)عبرانيين،اللهوجهأمامالمسيحيينكهنةرئش"وأنه23(،9:5-9:8)عبرانيين

هوايتألنالأمريكيةللكاتبة463ص544ص!والباطلالحقبينالعظيم!الصراعكتاب)من

مصر(..رمضانمنالعاشر45ص.بدوسجلال:القسمنمجاناويطلب
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وجههعلىوخروتغير،حزنهاشتدثم(،الموتكربمنتغاشيت)قد،اليهود

المنيةكأسصرفأمكن"إن:إلهيياويقول:تعالىاللهإلىويتضرعيبكىوهو

أنت!.تشاءمابل،أناأشاءمايكونولا،فاصرفها

إلهَالهوأن،عليهالموتنزوليخافعاجزآدميبأنهالمسيحمنإقرارفهذا

الشاكينمنكانوحزنهوخوفهآدميتهمعأنههموزادوا،إليهوتضرع،بإلهيناداه

هذالأناعنيفاصرفهاالمنيةكأسصرفأمكن"إن:قالحيثول،اللهقدرةفي

بهط!ب.الثهقدرةفي)1(الشكعين

كما،مصلؤلاالموتأمرفيوخاصةدكلارادتهاللهمشيئةتخالفهـارادةمشيئةللمسيحأنويؤكد)1

نفسه؟ويكلملنفسهيصلىاللههلوأتساءل،الصلبموقفقبلدتهصلاتهفيقولهمنيتضح

؟!اللحظةنفسفيبعضهماضدإرادتانلهتكونثم

للتلاميذفقال،جثيمانيلهايقالضيعةإلىيسوعمعهمجاء"حينئذ36ِ(:26)متىفيكما

تقدمثمالموتحتىجذاحزينةنفسيلهمفقالويكتئبيحزنوابتدأأصليحتىهنااجلسوا

أريدكماليسولكنالكأسهذهعنيفلتعبرأمكن)نأبتاهياقائلَايصليوكانوجههعلىوخر

نأالاالكاسهذهعنيتعبرأنيمكنلمانأبتاهياقائلَاثانيةصلىثمأنتتريدكمابلأنا

النوممنقومواوقالعادثمبعينهالكلامبذللثوصلىأيضَاومضىمشيئتكفلتكنأشرلها

ينطلقأنقبلعليهوقبضوااليهودوصليتكلمهووفيما"اقتربقدلمنيبالذيذاهُوننطلق

فهربواعليهللقبضاليهودوصوللحظةفياستيقظواثمصلاتهطوالانيا!كانواوتلاميذه

للجنود.وتركوه

شيءكل!؟الأبابا"يا؟قائلأدنهوصلىويكتئبيدهشوكان26(:41)مرقسفيوبالمثل

ووجدجاءثمأنتأتريدمابلأناأهـلدمالاليكنولكن.الكاسهذهعنيفاجزلك.مستطاع
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6!الحملمِعيد!ر!مل

معنىفما،شيءيعجزهلااللَهأنعلمقديكونأنمنالمسيحيخلوولا

والتضرعسؤالهمعنىفما،يمكنهلااللّهأنَّعلمكانوإن،؟ذلكأمكنإن:قوله

درجاتفيعالمًاكانبل،جم!ل،اللَهقدرةفييشكأنورسولهاللهروحوحاشا،؟إليه

كانفإنماالمعجزاتمنيديهعلىيجريكانماوكل،شيءيعجزهلاالنّهبأناليقين

هو.إلاإلهلا،الإلهيةومشيئته،بمخااظالثهبقدرة

منعشرالسابعالفصلفييوحناقالماخالفتمقدأيضًاالفرقةلهذهويقال

إنيرب"يا:وقالجم!لىولاللهإلىوتضرعالسماءإلىطرفهرفعالمسيحأن:إنجيله

تجيبوقتكلفيأنكوأعلم،بذلكلكوأعترف،دعائياستجابةلكأشكر

أنك)1(يؤمنونلافإنهم،الحاضرينالجماعةهؤلاءأجلمنأسألكولكن،دعائي

،.أرسلتني

1(

نياموالتلاميذاليهودفباغتهبتلاميذهالهروبأرادثممرتينالصلاةواْعادفمضىنيافاتلاميذه

وهربوا.فاستيقظوا

؟الأبمنالأعظمالأبإلىبصلاتهيلجأيسوعيجعلالكاتبأنيتضحوهنا

منملاكلهوظهر!!كالعادةنفسهالزيتونجبلفيالصلاةكانت93(:22الوقافيكذلك

.كالدمعرقهفصاربلجاجةويصليجهادفيكانلأنهيقويهالسماء

ولم.تدرونواديفيبستانفي:المكانمنبداية،شيءكلفِىفخالفهم(18:يوحنا)انجيلأما

مطلقا.يصلي

يسأل!فكانأرستني(أنكاليؤمنوا:لتهمصلئايسوعقال4(11:1يوحنا))نجيلالحاليالإنجيلفي(

اللهرسولالمسيحهوأنهحولهالواقفوناليهودليؤمنالميتاللهويحيي،المعجزةتحدثأنالله

لعازرعظيمبصوت"صرخولذلك،بذلكالمسيحوعلم،الميتاللهوأقامالمعجزةحدثتوقد

ويداه،الميت"فخرجبعدهاغيرمعقولكلافاكتبفقدالضثركتابهذاولأنخارجَا"هلم

إلهي.وحيالكلامهذاهلدابأفمطةمريوطاتورجلاه
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الرو!يخأ!مالصالةرتمفح

داجابتهنعماءهوشكرإليهوتضرع،إلهَالهأناعترفقدالمسيحفهذا

وهل؟والأرضالسمواتخلقالذياقههوعيسىأن:يقولونفكيف،لدعائه

هذا.منأشنعالسليمةالعقولفييكون

قال"صمخلاعيسىأن:إنجيلهمنالخامسالفصلفييوحناقالمابكتبهمومما

)1(.الجنةدخلأرسلنيبالذيويؤمن،كلامييسمعمن:لليهود

؟تقولبمالكيشهدمنعيسىياقالوااليهودأن:إنجيلهمنالفصلهذاوفي

لي.يشهدالذيهوأرسلنيالذيالربفقال

بمايعملالذيوأن،أرسلهريَالهوأن،مرسلنبيبانهمفرعيسىفهذا

الجنة.دخلأرسلهبالذيويؤمنمنهيسمع

يسمعمنإنلكماقول"الحق:لليهوديسوعتال24(:5يوحنا)إنجيلالحاليالإنجيلفي(1)

فييخلدرسولهوأطاعبالثهآمنمنانتعنيوهي"أبديةحياةفلهأرسليبالذيويزمنكلامي

كلامفيأبذااللهيذكرونلاأنهم:وهماأمرينفيمجرمينالحاليينالمسيحيينولكن،الجنة

اجساذايصيرونالآخرةفيأنهملهماخترعالذيبولسبقولوذلك.الجنةوينكرون،المسيح

الأولىو)تسالونيكي(421:52-5الأولى)كورنثوسيشرلونولايأكلونلاكالملائكةروحانية

4:16).

معويشربسيكلوأنهوالخمرالطعامفيشهوتهعنأناجيلهمفيالمشحأتواليخالفوهذا

فيوأهمهم25(:41)مرقس،92(:26)متىلهاللهأعدهالذيملكوتهفيطلدئهعلىتلاميذه

لاإني-المشويالخروف-الفصحهذاامملأناشتهيتشهوةلهم"وقال+152إ15:2الوقا

نتاجمنأشربلاإنياللهملكوتفييكملحتى-ذلك!د+ثعدمنهكل

فيمائدتيعلىوتشربوالتكلواملكوئاابيليجعل،اللهملكوتيأتيحتى+الخمر-الكرمة

إ.ملكوتي
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)الح!ليعى/\علىَ!لمحل

ببيتكانأنه:إنجيلهمنالأولالفصلفيمرقسقالماأيضَابكتبهمومما

وقال)1(،الجنيبهفصاحعيسىعليهفاجتازفمهعلىالجنييتكلممجنونالمقدس

الناسيعلمحتىالجسدهذامنتخرجنيأنأتحب؟عنديلكشيءأي:عيسىيا

بالخروجعيسىفأمره؟؟أرسلك-تعالى-اللهوأن،اللّهروحوأنك،نبيأنك

ذلك.منالحاضرونفتعجب،سالمًاصحيخاالرجلوقامفخرج

ورسولالبشر،جملةمنبشرعيسىأنعلىوالدلالةالوضوحغايةوهذا

أجمعين.عليهماللهصلىالرسلجملةمن

12:الثانيةالفرقة

منوإنسان،أبيهجهةمنإلهفهووانسانإلهوأنه،اللهابنعيسىأنتعتقد

1(

21

روحبهرجل-اليهودمعبد-مجمعهمفي"وكان23(:ا)مرقسالحاليالإنجيلفي(

أنتمنأعرفكوأنالتهلكنا.أتيتالناصرييسوعياولكمالنا51قائلأفصرخ-جني-نجس

فصرعهمنهواخرج-لهتعظيمهعلىيوافقهلم-اخرسلهوقالياسوعفانتهره.اللهقدوس

إ.منهوخرجعظيمبصوتوصاحالنجسالروح

فيرا.داني:تأليف،حيةمريمالعذراء!هلكتابفيوجاء.الكاثوليكيعني:الثانيةالفرقة(

زوجتهالعذراء9أنهامريمعن2.صفيذكردالسابقدوسجلالمنمجانابالبريدويطلب

فكونجذامعه"فأتماثلاللهعنوقالتظهرتأنها3اصوفي"القدسالروحزوجةأيالطهور

،القدسبالروحمريمفيبهحبلفدالمسيح"لأن13هصوفي،الأبديةالحياةفيتعني،لهزوجة

الروحعروسوهي،القدسالروحزوجةهيمريمأنفلابد2(-.18:امتى)نجيل)انظر:

جنسئاوعاشرهارجلألمريمتَمثلالقدسالروحأنالكاثوليكعقيدةوهذهالاَخرة()فيالقدس

إله.!ارتومريمالثالوثمنالهوكلاهمايسوعفانجبا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


إلروقَاالةر!مامَمفع68َ

القبرإنسانيتهجسددخلمابعدالألوهيةوأن،إنسانيتهقتلوااليهودواْن،أمهجهة

وأنهمالأنبياءوجميع.وإبراهيم،ونوحًا،اَدم)1(منهاوأخرجت،جهنمإلىنزلت

هؤلاءجميعوأن،الشجرةمنالآكلفيآدمأبيهمخطيئةأجلمنفيهاكانوا

بناسوته.لاهوتهاجتماعبعدالألوهيةصحبةفيالسماءإلىصعدواالأنبياء

ممابالتهفنعوذ.دينهمفي،والفساد،والحمق،الكفرغايةفيالاعتقادوهذا

به.ابتلاهم

فيهوماذلكودليل.عيسىرسولهوعلىاللهعلىكذبتم:لهمويقال

قالالشلاعيسىأن:إنجيلهمنعشرالثانيالفصلفيمرقسقالهوما،كتبهم

بذلكيعنيالسماء(فيالذيالسماوي)2(أباكمأنواعتقدوا)اعلموا:للحواريين

1(

2(

الأرواحقابضالشيطانجاءفلما،الصليبعلىبالموتتظاهر--ريهمالمسيحانزعموا(

ونشرهناكإلىونزلالجحيممفاتيحمنهوانتزععليهالمسيحقبضالمسيحروحليقبضعندهم

يأعنعاجزَاكانريهموكان،المسيحإلىآدممندخلوهاالجميعلأن،البشركلبيندعوته

!ابراهيم!-اللياوموسىأخنوخإنقالالذيكتابهميخالفوهذا.المذكورةالتمثيليةبدونشيء

ثاني)ملوك،8(:يهوذا)رسالة،24(:5)تكوينالمسيحقبلمنالسماءفيويعقوبلىاسحاق

.(8:11)متى،22(:16الوقا،(2:11

،54:همتى)إنجيلفيجاءكما،كثيرَاتكرر"السماواتفيالذي"ابوكم:لليهودالمسيحقول(

الذيهو-الأب-القهأز،1المسيحفقال،وغيرها(48،6:4،6،9،41،26،33،7:11

ونصوم،الذنوبيغفرالذيوهو،لمشيئتهونخضعونقدسه،لهالصدقاتونمنع،لهنصلي

يهبوهو،نسألهأنبدونإليهنحتاجماكليعلموهو،ويكسوناويطعمنايحيناالذيوهو،له

)غ.....يسألونهللذينالخيرات
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أبينكذبهمعلىشهادةفأي،يولد(ولم،يلدلم،فردواحد)هو-تعالى-الثه

"!في.عيسىبشهادةإنجيلهمفيالذيهذامن

وتركت،بالبهتانوتحكموكذبكفركلهاعقائدهاالنصارىفرقوباقي

التوفيق.وبالتهوالتخفيفالإيجازقصدذكرهم

.(11:13الوقايسألهلمنالقدسوالروح32(:12الوقا-الجنة-الملكوتيعطيالذيوهو
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الثالثالباب

النصارىدينقواعدفسادبيانفي

الغفير،جمهورهمإجماعوعليها،القليلإلامنهمعنهايرغبلاالتيوهي

قواعدهم.منقاعدةكلفيأناجيلهمبنصعليهمالردونبين

وكصي:،خص!!أ"النصارىدينقواعدأن-اللَهرحمكم-اعلصوا

التغطيس.5

بال!ليث.والإيمان5

مريم.بطنفيالابناقنومالتحامواعتقاد5

ينبغي.كيفبالقربانوالإيمان5

للقسيس.الذنوبيحميعوالإقرار5

هكذاأوالأخرىالطوائففيخمسةولعلها،سبعةالاَنالأرثوذكسالنصارىدينقواعد()1

وهي:السبعةالكنيسةأسراروشسمونها.السابقةالقرونفيكانت

".الكاهنيدعلىالماءفي"التغطيسالمعموديةسر-أ

".الكاهنيدعلى،المتنصرينوكذلك،المقدسبالزيتالمرضىدامسحالميرونسر2-

".منهالمغفرةلنوالللكاهن"بالخطاياالاعترافسر3-

لا.الكاهنيد"علىالمقدسالزواجسر-4

،.والبطركالأسقفبصلواتالكاهنرسم9الكهنوتسر5-

إ.الكاهنبصلاةللمسيححقيقيودمجسدإلىالمتحولينوالخمرالقربان"منالتناولسر6-

لما.اللههوأنهزاعمين،المسيحمعبودهمودفنموتعلى"الحزنالبصخةسر7-
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أ1(.وصفتهالتغطيسفيةالأوليالقاعدة

إالروقًالةر!أمَحفع

من:السلأقالعيسىأن:إنجيلهفيقاللوقاأن-اللهرحمكم-اعلموا

أبدًا.فيهاخالدًاجهنمدخليتغطسلمومن)2(،الجنةدخلتغطس

بالتغطيس.إلاالجنةدخوليمكنلاأنهالنصارىيعتقد،النصهذاأجلفمن

وجميع،ولعقوبوإسحاق،وموسى،إبراهيمفيتقولونما:لهمفيقال

لهم:فيقال،الجنةفيهم:يقولواأنفلابدلا؟أمالجنةفيهما!!صاَثالأنبياء

عنأجزأهمالاختتانبأنهذاعنيجيبونوهميتغطسوا؟ولمدخلوهاكيف

مافإنهم،لصلبهوذريته2لصَنَما1صار-ضأونوحآدمفيتقولونما:لهمفيقال،التغطيس

وليس،علمائكموإجماعأناجيلكمبنصالجنةفيوهمقطتغطسواولااختتنوا

البتة.جوابهذاعنلهم

افتراءأناجيلهمفيمكذوبًاافتعلوامماالتغطيسفيالقاعدةهذهأنواعلموا

ورسوله.النَهعلى

وتال،الماءفيبالتغطيسالأرثوذكسفقال-التنصير-التعميدكيفيةفيالطوائفاختلفت(1)

منهوكلبالماء.بالرشالبروتستانتوقال،ماءَاعليهالقسيسوشكبالماءفييقفالكاثوليك

الأريعة؟الأناجيلمنلصالحةبدليليأئي

ومن،خَلُصَواعتمدممن"من:لتلاميذهالمسيحقولمكانهوحل،الاَنموجودغيرالقولهذا)2(

فيجاءكماالوثنيالبابليالنظاممنمأخوذالاعترافوكرسي(16:16)مرقسيُدَن"يؤمنلم

؟لما.حيةمريمالعذراء"هلكتابمن87ص
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أ!لَ)الححلييعلى

التغطيس:وصفة

73

ماعليهويقرأ،بالماءالقسيسيملؤهوكيزانًا)1(رخامًاحوضَاكنيسةكلفيأن

أحدكانفإن،البلساندهنمنوشيئَاكثيزاملخافيهويرمي،الإنجيلمنتيسر

النصارىأعيانبعضلهيجتمع)2(السنكبيررجلوهوتنصرممنيتغطسأنيطلب

بالتغطيس.الثهيديبينبزعمهمعليهليشهدواالقسيسمع

أنالتنصرأناعلم،هذايا:ذكرهالمتقدمالماءحوضعندالقسيسلهويقول

وأن،بالتغطيسإلاالجنةدخوللكيمكنلاأنكوتعتقد،ثلاثةثالثاللهأنتعتقد

1(

2(

تلكولعلهذا.فيهايوجدفلاالطواثفباقياما.والأرثوذكسالكائوليككنائسوصفهذا(

هذاويمناسبة.ل!سلاماللههداهالذيالقسيسهذاايامفيشائعةتكنلمالبروتستانتيةالطوائف

عمريوأناالصغيرشقيفيموتوهي،الإسلامفيافكرجعلتنيقصةليحدثتفقدالكلام

يومئموعمره،وفاتهمنلحظاتقبلليعمدهالقسيسإلىبهاميوذهبتشواتعشرحوالي

كبرتانوبعد،الإسلامعلىاينكيموتأنترلدينهلوجههافيالقسيسفصرخأشهرستة

المسيحيإن:ليفقال،فسالته،آخرفسيسمنالفولنفسسمعتالطببكالوريوسفيوأنا

رسامتكتتمعندما:ليفقالكافرا؟يموتتقللملماذا:لهفقلت،مسلفايموتيتنصرلاالذي

بالطبع:ليفقالالكافر؟غيرالمسلمهل:وسالته،الديرفيالأشياءهذهكلفستتعلمكاهنا

أفكرفبدأتوتعجبت.اللهابنيسوعوأنبالصلبيؤمنلاولكنهاللهيعبدلأنهكافرالمسلمليس

!.يُقخسَانِهِأوْيُنَضرَانِهِأوْيُهَؤدَانِهِ!فَأنجوَاهُإسلاميبعدالأمروفهمت.الإسلامفي

يصلالذيالرخاميالحوضداخلفيقفأيضا.تغطيسهمايتمتعميدهماعندوالمرأةالرجلإن(

علىيدهالقسيسيفمعثمالماءنحتراسهيغطسحتىركبتيهعلىولنزلمتر،حواليارتفاعه

.مراتثلاثويخفضهاويرفعهارأسه
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إالروقَلصالة!رلِيمَمفق

منإلهفهووإلهًاإنسانًافصارمريمأمهبطنفيالتحموأنه،النَهابنعيسىرينا

بعدحيًاوصار،وعاشوماتصلبوأنه،أمهجوهرمنوإنسان،أبيهجوهر

هوالقيامةويوم،أبيهيمينعنوجلس،السماءإلىوصعد،دفثهمنأيامثلاثة

بهذاآمنتفهل،الكنيسةأهلبهيؤمنمابكلآمنتوأنك،الخلقبينيحكمالذي

،الحوضذلكماءمنصحفةالقسيسيأخذفحينئذِ،نعم:المتنصرفيمَول؟كله

،القدسوالروحوالابنالأبباسمأغطسكوأنا:لهيقولوهو،عليهوش!كبها

.النصارىديندخلوقد،وينصرفبمنديلعنهالماءيمسحثم

بهممجيء،ولادتهممنالثامناليومفيفهو،النصارى)1(ولدانتغطيسوأما

بالكلامالقسيسفيخاطبهالقسيسيديبينالولدويوضع،الكنيسةإلىآباؤهم

ولادته،منيومأريعينخلالتعميدهيتمالذكرالولداللآنبهالمعمولالأرثوذكسيالنظام)1(

الطامثطهارةعن(12:)تثنيةموسىلعبدهاللهشريعةحسب،يومَاثمانينخلالوالبنت

)إنجيلالتطهيروهويهوديأصلفلهاالمعموديةأما.الشرلعتينبينخلطوهذا.والنفاثوالختان

كلمثلالعباداتوقبلالتويةعندبالماءالجسدغسكتعنيوهي25(:11:55،3يوحنا

الفصح.خروف

الوقامع(4:ا)مرقسالخطايا(ومغفرةالتوية)معموديةزكرياابنيوحناعنالمسيحاخذهاوقد

لأن،الأطفاللتعميدضرورةيرىلاالنصارىطواثفويعض22(:3و)يوحنا3(-.7:24

عبادةهوالتغطيسأنالبروتستانتويقول(16:16)مرقسالتعميدقبلالايماناشترطالمسيح

الوثيةبابلفيللمعبدالانضماميطلبالذي"فكان:قال39.ص"حيةمرلمالعذراء،هلوثنية

والأنهار".البحيراتفيأطفالهميعمدونالوثنيونوكان،العمياءللطاعةكرمزللمعموديةيتقدم
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ثم،نعم:بقولهما)1(وأمهأبوهعنهويجاوب،عليهعقائدهمفيفرر،ذكرهالمتقدم

تغطيسهم.صفةفهذهتنصر.وقدولدهمايحملان

يبقىمامنهالكنائسأحواضفيالقسيسيضعهالذيالماء)2(هذاأنواعلموا

ذلك،منالنصارىعوامفيتعجبيتغير،ولا،ينتنولاطويلةوأحقائاأعوافا

كئرةمنذلكأنيعلمونولا،الكنيسةوبركة،القسيسبركةمنأنهويعتقدون

ملحَايرميلاوالقسيس،الماءتعفنمنيمنعاناللذانوهما،البلسانودهنالملح

وهذا.البتةالنصارىعامةمنأحديراهلاوقتفيأوالليلفيإلابلساندهنولا

فيزمانَاالجاهليةفيكتوقد،دهاضلالهمضلالثهمفيالقسيسينحيلبعضمن

الذيدلهوالحمد،مرازاالنصارىمنكثيرَاوغط!ست،ذلكصنعتالدينذلك

النور.إلىالظلماتمنوأخرجني،الحقإلىهداني

بالتثليث.الإيمان:وهيالثانيةالقاعدة

والكفرالضلالأئمةبهشهدتماعلىبهإلاالجنةدخوليمكنلاوعندهم

غالئاوهو-الأشبين-للطفلالروحيالأبهوالطقلتعميدفيالقسيُجاوبالذيحالئا()1

)دينئا(.روحئاالمولودرعايةعنومسثولَابركةويعتبرونه،الأمتختاره،العمركبيرشخص

فيأرىبكمحرمفيالعذراءكنيسةفيكنتوقد،التعميدحالاتبحسبتغييرهيتمالمعموديةماء)2(

ويُلقي،الباردةالأيامفيتعميدهمفبلللمواليدالمياهلتسخينكهرياثيماءسخانالتعميدحجرة

الناس)دخالقبليتموذلك.بصلاتهالبطركقدسهاالتيالعطريةالزيوتبعضفيهالقسيس

اطفالعدةتنصيروبعد،يبردولايتغيرلاعطرةراثحةذوالماءهذاانفيظنونالمعموديةلحجرة

.الأرضتحتمخصوصخزانإلىالماءصرفيتم
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وأن،ثلاثةثالثقولهمعن-تعالى-اللهبأنفيؤمنون،أوائلهممنوالإضلال

صارتاالطبيعتانوتلك،ولاهوتيةناسوتية،)1(طبيعتينلهوأن،اللهابنهوعيسى

تافاإلهًاالناسوتوصارمخلوقَا.تامَا،محد،لاإنسانًااللاهوتفصار،واحدًاشيئا

.مخلوقغيرخالقا

إلهيةطبيعةللمسيحأنقرروالذي،الكاثوليكالغربكنائسلرؤساءخلقيدونيامجمعقرارهذا)1

الأناجيلفولعلىاعتماذاتختلفانوقد،مسنقلة!ارادةمشيئةمنهماولكل،إنسانيةوطيعة

36(:14)مرقسأنت!ترلدمابلأناأريدمالا"ليكندنهصلاتهفيالمسيحإلىينسبونهالذي

في-الله-اللاهوتيخاطبكان-الجسد-الناسوتأنقائلينالفلسفىالكلامهذاوفسروا

يخاطبكانالابنإن:وقالواالمبدأهذاالإسكندرلةكنيسةورففت؟نفسهالمسيحيسوعشخص

بطركعلىالمجمعأعضاءفحكم)الأرثوذكس(واحذاإلهَاوليسامستقلينوكأنهماالاْب

مثلهمجكمالإسكندريةبطركعليهمفردجهنمفيوالخلودبالكفريتبعهمنوكلالإسكندرية

حكمأنعقيدتهمبحسبكفارالمسيحيينكليكونوبذللث.بالطبيعتينيؤمنمنبتكفيركل

.الأرضقبلالسمواتفينافذالبطرك

فسألته،بالفعلحدثإنهليفقالالتكفير،هذاعناعترافيأبسألتالمسيحيةفيحياتيوأثناء

هذافإن،للأسفحزينوهوليقال؟كافرةتصبحأخرىطائفةبتكفيربطركايحكمإذاوهل

كليكوناليومإلىالخامسالقرنمن)خلقيدونيا(أحداثعلىبناءأوهلفسألته.صحيح

للأسف،ليفقال؟الإسكندريةباببامرالكاثوليكوكذلكروما؟بابابأمركفازاالأرئوذكس

الطائفةعلىمنالحرمانمنهماكلويرفعيصطلحاانإلىقال؟متىإلىوسألتهحقيقيهذا

اللهلقوليتفقاولناليومإلىيتفقاولموأقول.الأخرى

.(541:لبقرةا1

كافرين.الطائفتينمنكلَاإنوقالوا،العقيدةهذهفيالتكلىبمعنالبروتستانتوامتغ
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كفرفيشكولا،ومريم،وعيسى،الثههم)!(الثلاثة:يقولونوبعضهم

القائلين.

يحولأنعليهيجبالعقلمنمسكةلهمنكلأنسليمعقلذويشكولا

عنهتتنزهالذي،الفاسدالرذيلالسخيفالباردالغثيثالإفكهذااعتقادعننفسه

الذيدثهفالحمد،والأذهانالأفهامذوومنهممنهويضحك،الصبيانعقول

..بينهممنوعافانيزمرتهممنأخرجني

وله،الثهكذاتذاتهتكونأنإدتهابنالمسيحأنقولهممقتضىعلىويلزمهم

باطل.وهذا،الأزليةالصفاتسائرإلى،وقدرتهكعلمهوفدرةعلم

"إن:إنجيلهمنعشرالثالثالفصلفيمرقسقالهما:بطلانهوبيان

لااليومذلكأن:لهمفقال،القيامةهيالتيالساعةعن)2(عيسىسألواالحواريين

الثهيعني".وحدهالأبإلا)3(يعلمهولا،السماءفيالذينالملائكةتعلمه

وأماالواحدللهدا"الحياةالقدسوالروحأ"النطقوالابنأالعقلداالأبهماللاثةأنعقيدتهم(1)

الأصلفيالمسيحيينلأنوذلك،المريميةوهم،اندثرتفقدالثالثهيمريمأنتقولالتيالفرقة

قدالمسيحبرسالةالمؤمنونوكان(91:)أعمالفيجاءكما،القدسالروحيؤلهونيكونوالم

)إنجيلفيجاءماكذبيؤكدمما،القدسالروحعنيسمعواولم)يوحنا(بمعموديةتعمدوا

.القدسالروحعنيكلمهمكانالمعمدانيوخاأن8(:ا"!ض)إنجيل،(3:11متى

القيامة.وساعة،ثانيةمرةعودتهويومأورشليمدماريومعنسألوه)2(

فهووأنكريعلمكانولو.المست!قلعنشيءأييعلم(المسيح)ولايعنيالابنولا:قال)3(

كاذبَا.يعبدونالنصارىويكون،كاذب
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المنفردهوجم!باللهوأن،الملائكةحتىعلمناقصبأنهعيسىمنإقرارفهذا

جمطلا.اللهعلمهماإلايعلملاعيسىوأن،وقيامهاالساعةبعلم

عزمحينالصَحلاعيسى"اْنمتىإنجيلمنوالعشرينالسادسالفصلوفي

يحزنمنوكل،شديدًاأ)1(حزنَاوحزنالليلةتلكفيتغيروقتلهأخذهعلىاليهود

منلأشنعهذاوأن،صحيحعقلذيكلعندإلهبابنولا،بإلهفليسويتغير

صارتاوأنهما،وناسوتيةلاهوتية،طبيعتانلهعيسىبأن:القاعدةهذهفيقولهم

والنور،واحدَاشيئاصاراوالنارالماءأن:يقولممنأقبحوهذا،واحدًاشيئَا

إنما،والظلمةوالنور،والماءالنارفيهذاادعاءلأن،واحذاشيئًاصاراوالظلمة

بذاتهالغنيالخلقوخالقالاَخر،ضدهذامنواحدكلأنجهةمنمحالَاكان

عقلفييتقرركيف،منهمشيءشبهعنوكبريائهعظمتهفيالمقدسعنهموصفاته

عماالحقالملكالثهفتعالى،واحدًاشيئَاصاراحتىنحلوقاتهبعضمازجأنهسليم

كبيرَا.علوَايشركون

وتمازجااتحداأنهماقولهمعلىلاسيما،ناسوتهماتلمالاهوتهكانوأين

علىبالسياطوناسوتهجسدهضربعندمابينهمافرقالذيفماوالتحما؟؟

ماتحتىبالرماحوطعنخشبةعلىوصلب،بالشوكرأسهوعصبزعمهم

وخوفا؟؟جزغايصيحوهو

)تكوينالدنيا؟بأموريذكرهلماومجتاجويندميحزناللهأنيؤمنونوالنصارىاليهود(1)

ويضطربويبكيوينزعجويكتثبمجزنإنهقالواالذيالمسيحعبدواولذلك(-6:6،9:1315

:7(.5)عبرانيينلثه؟ويبكيويصرخ:33-38(ااو)يوحنا:37(26)متى
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والالتحامالممازجةمع!الشدائد؟هذهفيناسوتهعن)1(لاهوتهغابفأين

؟.قولهمعلى

فأخرججهنمإلىوهبط،والقتلالصلبعندفارقهلاهوتهأنيزعمونوهم

القبرمنفأخرجهلاهوتهإليهرجعحتىالقبرمدفونَافيناسوتهوكان،الأنبياءمنها

السماء.إلىبهصعدثم،إليهورجع

عقليرخصهالاوفضايح،الركيكالكفرمنوهي،باطلةدعاوىكلهاهذه

ماأناجيلهموفي،واحدًاشيثَاصارتاطبيعتينلعيسىأنيزعمونوكيف،سليم

؟!آدميةواحدةطبيعةإلالهليسبأنهيشهد

الشلاعيسى"أن:إنجيلهمنعشرالثالثالفصلفيمتىقالهماذلكوبرهان

فيإلابنبييستخفلافقال،بهالناساستخف،بهاولدالتيالمدينةإلىانتقللما

")2(.مدينته

طبيعةإلاكلهمللأنبياءوليس،الأنبياءجملةمننبيبانهمنهإقرارفهذا

آدمية.واحدة

ختامفييقرلونكما،عين،طرفةولاواحدةلحظةناسوتهيفارقلم"لاهوتهأنإيمانهمقاعدة()1

كلوالشوكوالاستهزاءوالطعنوالضربوالشتمواللكمالبصقانهذاومعنى.القداسصلاة

كيزا-علؤايقولونحما!ىاليهوأتوباللهأستعْفر!اللاهوتعلىوقعهذا

)مرقسفيبينما57(:13)متىإنجيلفيجاءوهذا!بيتهوفيوطنهفيإلاكرامةبلانبيإليس)2(

)يوحناوفي!وطنهفيمقبولَانبيالش:قال24(:4الوقاوفي،أقرلاثه"وبينعليهازاد4(:6

!.وطنهفيكرامةلنبياليس:43(4
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عندمالليهود-الحواريينرئيس-الصفا)1(شمعونقالهمااْيضًاذلكويؤيد

هوالمسيحإن،مقالتياسمعواإسرائيلبنيرجال"يا:فقال،المسيحعلىنافقوا

أجراهاالتيوالمعجزاتوالتأييدبالقوةاللهعندمنلكمظهررجل

".بهكفرتموأنتميديهعلى-تعالى-الثه

خبرفأي،كالإنجيلالنصارىعندوهوالحواريينقصصكتابفيهكذا

النصارىيتبركالذي،الصفاشمعونمنأعدلشاهدوأي،خبرهمنأوثق

م56سنةرومافيأعدمهنيرونأنتاريخهمويقول22(:2الرسل)أعمالفيبطرسسمعان)1

بابااستحدثا558سنةفيوهيبطرسعنمغزىذاتطريفةلْصةمذكراتهفيأبيويروممما

قاما666سنةوفيالرسولبطرسكرسيعيدهوالفاتيكانبهيحتفلعيذاالرابعبولسروما

وقد،الرسولبطرسإلىونسبهرومامديةفيالكرسيبعرضالسابعالكسندروسرومابابا

الرسولبطرسكرسييرواأنوأرادوا،روماالفرنسيونأخلأن91القرنأوائلفيحدث

مما"اللهنبيمحصداللهإلاإلهلاعرليةبأحرفعليهمنقوشئاووجدواالغبارعنهفأزالوا،باعينهم

فيروماإلىمعهموحملوهاالشرقمناللاتيناخذهاالتيالغنائممنالكرسيهذاانعلىيدل

التيمؤلفاتهامنالرابعالجزءفيأ"مورجانالليديهذانشرتوقدالصليبيةالحربغضون

.1666سنةينايرعددالقدسرابطةمجلةمنمقالالطاليا.عنوانها

أعطاهالذيالإنجيلفيالعرييةالكلماتهذهوكانتبالفعلبطرسكرسيهوهذاولعل:وأقول

فيبولسويشهادة(16:91)متى"السماواتملكوتمفاتيحإأعطيك:لهقالحينلهالمسيح

أنتملهموقالبطرص"قام7(:15الرسل)أعمالفيلنفسهبطرسوشهادة7(:2)غلاطية

يأكتابةقبلوهذااالإنجيلكلمةالأمميسمعبفميأنهبيننااللهاختارقديمةأياممنذانهتعلمون

علىمكتويةأنهاويعلميعلمهاالمسيحكانالكلماتهذهانبرناباإنجيلوقالالأريعة.منإنجيل

.(4:03،93:41االفصلبرنابا)إنجيلالجنةباب
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منرجلأنهعيسىعلىشهدوقد؟؟وفضلهصلاحهبكثرةويؤمنون،بذكره

ماكلوأن،بالمعجزاتاللهأيدهمالذين،والمرسلينوالأنبياء،الاَدميينجملة

هذافأين،كسبفيهاللمسيحليسرجثىاللهبقدرةهوإنما،يديهعلىمنهاجرى

وهوعيسىبناسوتالتحملمااللاهوتأنقولهمفيكفرهمظلمةمنونورهالحق

الشيطاناستحوذكيفتأملوا:اللهعبادفيا؟مخلوقغيرتامًاإلهًاصارجسده

فيهوقلدوا،والعادةالعقلفيالمحالبهذاآمنواحتىهؤلاءبصائرعلىالكفربظلمة

منبالتهنعوذ،المرذولةالشنيعةالعقيدةهذهلهماختلقواالذين)1(الشياطينأول

وماَلهم.حالهم

منرجلانلقيهقبرهمنقاممابعدعيسىأن:إنجيلهآخرفيلوقاوقال

كأنك:لهفقالا؟حزينانمالكما:لهمافقال،ولوقاالقلوباسوهما،تلاميذه

المسيحأمرمنالأيامهذهفيفيهاجرىماتعرفلمالمقدسمدينةفيوحدكغريب

.الناسوعنداللهعندوأفعالهمقالهفياللهمنمصدقَاصادفارجلَاكانالذي

ولا،إلهولا،بخالقليساللهمنمصدقرجلأنهأيضًاتلميذهشهادةفهذه

كبيرأ.علوَاالكافرونيقولعمااللهفتعالى،إلهابن

)إنجيلوذكراللهابنهوالمسيحبأننادوامنأولهمالشياطينأن(3:11مرقس)إنجيلذكر(1)

البديل-يهوذاجسدوسرقواليلَافذهبوااللهيخافوالمالتلاميذبعضأن3(:182الفصلبرنابا

أنهمالمدعينالأشرارمنفريقَالىانكتب22(0:)فصلفيثمقاميسوعأنوأشاعوا-المصلوب

بولس.ومنهماللهابنهويسوعوأنقامثمبالحقيقةماتيسوعِبأنبشرواتلاميذ

صلبوهالذينوالرومانلليهوديظهر-يظهرماأوللكانالموتبعدحقافامكانولو:اقول

متضارية.كتبإلىالحاجةبدونالدينهـشتشرالجميعفيؤمناليهودشصبولكل
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ومامريمبطنفيبعيسىالتحمالابنأقنومأناعتقادهموهي:الثالثةالقاعدة

..ذلكسبب

عاقب-وتعالىتبارك-اللهأنيعتمَدونالنصارىأن-اللهرحمكم-اعلموا

حن-تعالى-اللهأنثم،الشجرةمنأكلهفيآدمخطيئةأجلمنيحنهموذريتهآدم

يحسدمريمبطنفيفالتحمولدهبعثبأنالنارمنبخروجهمعليهمفمنعليهم

آدمخروجمنمكنهماثم.أبيهجوهرمنوإلهًا،أمهجوهرمنإنسانًافصارعيسى

بالقتلماتوأنه.الشيطانيدمنالخلقجميعيفديوبهبموتهإلاالنارمنوذريته

الأنبياءجميعمنوذريتهآدممنهاوأخرجلجنهمونزل،أيامثلاثةبعدعايضثم

بزعمهم.

لهممهدكما،الخبيثالمرذولودينهمالغثيثالباردكفرهمعقيدةفهذه

وحاشا،رسولولانبيعننقلولا،دليلإلىاستنادغيرمن،شياطينهمأوائل

والتناقض،المهلكةوالفضائح،المضحكةالخسائسهذهمنورسلهاللهأنبياء

الواضح.

لهيكونأو،دمًاأولحفااستحالقد)1(الأزليالخالقيكونأنالمحالفمن

اللهليس:وقالفمهفيكلافاووضع)بلعام(الربفوافى"(1-23:619)!دكتابمفيجاء(1)

(92؟15الأول)صموئيلفيصموئيلالنبيقالوكذلك"فيندم)نساناينرلافيكذبإنسانا

بينما،دليلبلاالمسلمونبعضوصدقهبالضلال)بلعام(النبياتهامرولسلماخترعلذلك

8(.:3أ)عددإسرانبلبنوفقتلهالدعوةمسنحابعظيئانبئماهذاكان
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لهما،نهايةلااللذانوبقاؤهقدمهيكونأو،السماءفيأوالأرضفيولد

نظير،ولالهشبيهلاالذياللههوبلكلا،منتقلينأو،متحيزينأو،محدودين

لاالذيالحيوهووكيف،يموتبشرفييحلأنعلى،كمالهوتعالىجلالهتقدس

كرسيهوسعالذيوهو،)1(امرأةبطنفيالقدسيةالعليةبذاتهيصيرأو؟يموت

.والأرضالسموات

فليسهذايعتقدلمومن،اللههوعيسىأنتعتقدونإنكم:لهمويقال

بهتانعلىأقدمتملقد:لهمفيقال.نعم:يقولواأنمنبدَايجدونفلا،بنصراني

حادثوهو،أزليَاخالقَاالناسمنإنساناصيرتمحيث،بينومحال،عظيم

أوجه.خمسةمنعيسىفيأمركميخلوولا،نحلوق

لاالمخلوقلأن،اللهأممريمتكونأنيرفضإنه:القسطنطينيةأسقفنسطورالبطركلهمقال()1

تأليهألغىويذلك.المسيحيسوعهوإنساناولدتقدمريمتكونوبذلك،خالقهيلدأنيمكنه

وخلعوه،أسقف00،2ل!بحضورم432شة"أفسس"مجمعلهفانعقد،القدسوالروحالمسيح

أموالهمومصادرةبكفرهموحكمواأتباعهكلوحرموا،رتتهمنوجردوه،منصبهمن

من24صه.يموتأويتالمأنيمكنهلاتعالىاللهإن:نسطوروقالمصر.صحراءإلىوطردوهم

!متىالراهبتلميذة،المصريحبيبلإيرش!الأولالجزءأالقبطيةالكنيسة"تاريخكتاب

الثالث.شنودة:البطركخصمأالمسكين

أنشأوانسطورالبطركأتباعإن:لما"القدسكتابهامنالعاشرالفصلفيمسترونجأشكارينوتالت

خصومه.ضدطويلصراعهناكونشأسورلاشمالفيكنيستهم
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؟الأولالوجه

)الرثرفي)الةممريَمَحفغ

الأزلي.ل!لهمسكنأأوأزلئاإلهَاجعلتموهتكونواأنإما

الثاني:والوجه

؟.دينهلكمنقلواالذينتلاميذهعنهقالأو،نفسهعنهذاعيسىقالهل

الثالثةالوجه

يديه.علىظهرتالتيالخارقةالاَياتلأجلإلغاجعلتموهتكونواأن

الرابع:الوجه

السماء.إلىلصعودهالهًاجعلتموهتكونواأن

الخامس:الوجه

ذلكفليسأب.غيرمنكونهفي،مولدهلعجبإلهاجعلتموهتكونواأن

الملائكةكونمنأعجبولا،أمولاأبغيرمنخلقمدمكونمنبأعجب

الملائكةمنشيءسمىولا،طينةولامادةولا،والدةولاوالدغيرمنخلقوا

فيوهمعيسىوبينبينهمالفرقمافأخبروناذلكمنتمنعونوأنتم،آلهةوآدم

منه.أعجبالإيجادحكمة

يديهعلىظهرتالتيالخارقةالاَياتلأجلإلهعيسىأن:قئصان
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وفاته،بعدوميتًا،حياتهفيميئاأحياالسَنلاالنبي)1(اليسعأنيعلمونفعلماؤكم

،الموتقبلمنهاأعجبالموتبعدأيالبرزخفيالأحياءبمعجزاتوالمتصرف

مايفرغفلمودهنهاالعجوزدقيقفيوبارك،ميتًاأيضئاأحياال!نيالنبي)2(وإلياس

نأاللهوسأل،أعوامسبعةالدهنمنقارورتهافيوما،الدقيقمنجرابهافي

.دعاءهالثهفأجاب،أعوامسبعةالمطريمسك

موسىفإن،نسمةآلافخمسةاْرغفةخمسةمنأطعمعيسىأنقلتموإن

سنة،أريعينوالسلوىالمنفاطعمهم،لقومهالعظيماللهسألالسنلاالثهكليم

نسصة.ألفمائةستمنأزيد)3(وعددهم

وأمره،تلميذهمععكازهأرسلبان92(:4ثاني)ملوكفيجاءكماميتاطفلَااحياالنبياليشع(1)

ئاني)ملوكوفي،الطفلفعاشللربصلىثم،الميتالطفلوجهعلىالعكازيضعأن

زمن،منذالمتوفىاليشععظامالجثةلمستفلما،اليشعقبرفيميترجلجثةوقعت21(:13

.وعاشالميتالرجلقام

إسراثيلبنيعنالمطرمنعأنه(17أول)ملوكفيكثيرةمعجزاتلهالليا!9النبيوكذلك)2(

بصلاتهاللهوبارك،واللحمبالخبزالغرلانتعولهسنةوعاش،دثهبصلاتهوأعادهسنوات3

،الربعندمننازاالسماءمنوانزل،الميتابنهاواحيا،سنوات3والدقيقالزيتفيللأرملة

كماكلهمفهلكواالملكبيتبهلاكوتنبئ8(:91اول)ملوكواحدةبثلةيوفااريعينوسار

المسيحعنذكروهممامرةمليونأعظمبصورةحياالسماءإلىوصعد2(12:1اول)ملوكتال

السماء!.إلىالعاصفةفيفصعداللياأخذتنارمنوخيلنارمندامركبة(2:11ئاني)ملوك

الأولادعدا،رجلألف6(00)نحومصرمنالخارجينإسراثيلبنيعدد37(:12)خروج)3(

موسى.ال!نبيببركةاللهاطعمهمهولاءكلجذا.وافربعددوالمواشيوالغنموالعبيدوالنساء

.(4ثانيو)ملوك(2:91ثاني)ملوكواليشع(17:21اول)ملوكإيليافعلوكذلك
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ضرب"جله!لاموسىفإن،فيهيغرقولمالبحرعلىمشىعيسىكانوإن

يحنودهفرعونواتبعهم،قومهجميععبرمنهاطرقفيهوصارفانفلقبعصاهالبحر

إسرائيلبنيمنسبطلكلعينَاعشرةاثنتيصخرةمنفَخرثم،كلهمفغرقوا

.العذابعجاش!منآيات)1(بعشرمصرأهلوضرب،عين

حبالجميعوابتلعت،هائلًاثعبانَافصارت،يدهمنألقاهاالتيعصاه:الأولي

)2(.السحرة

.الحيوانمنفيهاماوموتمياههمنتن:ا!ايخة

منازلهم.منهاامتلأتحتىعليهمالضفادعإرسال:الثافط

أجسادهم.علىالقُمَّلتسليطتالرا!ة

)1(

)2(

نقص،السنين،اليد،"العصاوهيمياتبتسعموسىإلد""اللهأنالكريمالقرآنفيجاء

سورةفيجاءكمالماوالدمحالضفا،القمل،الجراد،الطوفان،الثمرات

.(331،031،801،701)لأعرافا

(1)2الوافعفيوهيبعشرمياتوقومهفرعونضرباللهأن(ا.7-)خروجكتابهفيوجاء

قتل،الذباب،البعوض،حالضفا،دمايصيرالماء،-هارونعصا-والعصااليدوهى

.ايام3دامسظلام،جراد،-برذا-ثلجَايحملشديدمطر،والبهائمالناسفيدمامل،المواشي

مصر،منإسرائيلبنوخرجوبهاعشرالثانيةالمعجزةوهيوالحيواناتالبشرمنالأبكارقتلثم

إلها"لهتكون"أنتهارونعنلموسىقالاللهأن:القصةهذهفيوردتالتيالعجاثبومن

)خروج!!يقتلهأنوحاولرجلبصورةالطريقفيموسىقابلاللهوأن(4:16)خروج

معجزةوأن(ا:7)خروج"لفرعونإلهَاجعلتك"أنافرعونعنلموسىقالاللهوان2(4:4

6(.:4)خروجلفرعونوليستلليهودكانتالبيضاءاليد
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عليهم.العذابمنأنواعإرسال:الخام!

كلها.بهائمهمإهلاك:السادسة

أجسادهم.فيالقروحخروج:السابعة

أشجارهم.فسدتحتىعليهمالبَرَدنزول:الثامنة

بلادهم.جميععلىالجرادإرسال:التاسعة

ولياليها.أبامثلاثةالظلمةمنغشاهمما؟العاشرة

فلذلك،السماءإلىصعدلأنه،بنفسهإلهًاكانعيسىأن:قلتموإن

لأنهما،إلهينتجعلوهماأنالبمعرعَ!قالىادرش!)1(إلياسفيفيلزمكم،إلغاجعلتموه

السماءإلىصعدالإنجيليوأيونا)2(،ذلكفيعندكمخلافبلاالسماءإلىصعدا

علمائكم.صهاجماعالتوراةبنص

1(

2(

هو:واخنوخ-شرحهاسب!-للمسبححدثممابكشراعظمبصورهالسماءإلىصعدايلبا(

موتهبعدوموسى،اليهودأضاعهكتائالهوكان،للسماء(حئااللهفأخذهاللهمع)سارإدرش!

مريمأنوعندهم9(.41يهوذا)رسالةحئاالسماءإلىبهوصعدفأحياهجبرائيلاللهملاكنزل

وحملتهاقبرهامنوخرجثروحهاإليهافعادتموتهابعدإليهاالملائكةنزلتأيفئاالمسيحأم

السماء.إلىالملائكة

المسيحوأراه،السماءإلىحئااختطافهتميوحناانيوحناررلافيوالمقصود،يوحنايعني:ايونا(

إلىالدنيامستقبلاللهملاكوأراه،المسيععنيتكلمأنهالماضيعلىففسروهالمسيحيةمستقبل

ينكرونهاولكنهم(91:11)رؤيا!"محمدسيدناعننبوةورأىالدجالالمسيحهلاكيوم

سمعتاذنولارأتعينلاماورأىحئاالثالثةالسماءإلىاختطافهتمأنهبولسزعمويالمثل

موهومأوكاذبأنهعلىيدلمماالموضوعهذاعنشيئالنايقلولمبشرظبعلىخطرولا

الرابع.الإنجيلكاتبيعنيالإنجيلي:وقوله(21:الثانية)كورنثوس
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الرولرقَإالةرييعفغ

جاهرتمفقدإلئهاجعلتموهفلذلكلنفسهالألوهيةادعىعيسىأن:قلتموإن

الإنجيلفيلأن،عليكميردماأناجيلكموفي،الشنيعوالبهتان،الفظيعبالكذب

نصمنلهوتقدم)1(،خذلتنيلِمإلهي،إلهي:قالصلبحينأنهبايديكمالذي

المرسلين،الأنبياءمنبشربأنهفأفر.إليكمأرسلنيبمولالنّهأن:قالأنهالإنجيل

صلبأنهكذبكممفتعلفيماأنعلى،عديدةهذافي،أناجيلكمونصوص

بهتانهوبل،الحقالإنجيلمنصوصمنليمس،إلهي،إلهيونادى،وصاح

ليظهرعليكمبهاحتججناوإنما،بهطكطاللهعلىوافترائهم،أناجيلكمكُتَاب

التوفيق.وبالته،العقلاءلبصائروافتضاحكمتناقضكم

:بالقربانالإيمانوهي:الرابعالثتاعدة

نأوهو،كفرقربانهمفيالنصارىدينأن-اللهرحمكم-اعلموا:وصفته

فيترجعأنهاالكلماتبعضالقسيسعليهاقرأإذا2(خبزمنفطيرةعلىيعتقدوا

تركتنيلماذاالهي"إلهي(ا:22)مزمورمناقتباسوهي!تركتنيلماذاإلهيداالحاليةالطبعةفي(1)

اليهودأنلدرجةعجيببكلامينطقهاالمسيحجعلواأنهمالعجيبوالأمر؟"خلاصيعنبعيدَا

كالعادةذكراهااللذينالإنجيلانواختلفإيليايناديانهفهمواالصليبحولالواقفينوالرومان

إيلي"ايلي46(:27)متى؟يعجبهمايختارقارئوكلللنطقطريقتانلهاكأنكتبهاوأحدهما

منقومفقال؟شبقتيلمااالوي"إِلويأو"ألوي"أَلوي34(:51)مرقس؟،شبقتنيلما

كتبتكونهكذا".يخلصهاللياياتيهللنرى:فالواوالباقون،إيليايناديذاهو:الحاضرين

إ.البشر

الكاثوليكوعند،للبطركثلاثةإلىوتصلللقسيس-قرلانة-قرصةتكونالأرثوذكسعند)2(

الكاضكلقالأحديوميكونوهوفقطالقداسصلاةفيوتكلونالرقيقةالأقراصعئرات

القسيس.بمزاجويتكرروالأحدالجصعةيومييكونمصروفي،الأوروبيهَ
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فييصيرفإنهخمركأسعلىالكلماتبعضقرألىاذا،عيسىجسدالساعةتلك

قسيسلهاكنيسةكلأنذلكفيسنتهممنتقرروالذي،عيسىدمالساعةتلك

خمر،وزجاجةصغيرةبفطيرةيومكلفيكنيسةكلقسيسفيجيء،بهايقومكبير

عيسى،جسدصارتالفطيرةأنالنصارىفيعتقد،صلاتهعندعليهاويقرأ

والعشرينالسادسالفصلفيمتىقولمنذلكويأخذون،دمه)1(صاروالخمر

وكسرها،خبزةوتناول،موتهقبليوفاالحواريينجمععيسىأن9:إنجيلهمن

وقالخمزاناولهمثم،جسميهذاكلوالهموقال،إنسانلكلكسرةوناولهم

أ.دمىهذااشريوالهم

أيفئايوحنارواهاوقدالأريعةالأناجيلفيتخلفالمسيحودمجسدإلىوالخمرالخبزتحولقصة)1(

كانتزمانهفيكانتالتيالنسخةولعلالمؤلفقالكماوليس53(؟6يوخا)إنجيلإنجيلهفي

هكذا.

لاالذينالبروتستانتمن-العنبغيطمن-اندراوسرمسيسالدكتورشقيقتيزوجوكان

جسدعنالكلامهذاإن:ليفقالالأناجيلفيجاءفيمايومذاتوناقشته،الخرافةبهذهيؤمنون

الكبارالقساوسة)ن:وقال.الإنجيلإلىوالكاثوليكالأرثوذكسأضافهتحريفهوودمهالمسيح

ليسإنه:فقال،العنبغيطفيروفائيلمتياسالقمصاعترافيأبإلىفلجات؟ذلكيعلصون

فيوتجد.اسلمقدشقيقتيزوجوالدوكانتوضيحئا.كلامَاإليهأضافواولكنهمبالضبطتحريفا

يخلقأنيتجرأ"المخلوق9هصفيرادانيالمسيحيللكاتب؟"حيةمريمالعذراءإهلكتاب

الاَنالمسيح"ان454صهوايتالنالأمريكيةللكاتبةاالعظيمإالصراعكتابوفي!الخالق

غإ،...أتباعهفيليشفعاللهأمامويظهر،اللهيمينعنالسماءفيالمعمورالبيتفييخدمكاهن
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لم،رفعحتىلعيسىحاضرًاكانالذيويوحنا،إنجيلهفيمتىقولفهذا

علىيدلالذيالاختلافمنوهذا،إنجيلهفيوالخمرالخبزخبرمنشيئًايذكر

أجزاءمنجزءكلأنيعتقدونوالنصارى،والبهتانللمحالونقلهمتىكذب

هووعمقه،وعرضه،طولهفيجسدهبجميعالشلاعيسىهوقسيسكلفطيرة

عيسى.منهاجزءكللكانجزءألفمائةالفطيرةأجزاءبلغتولو،هو

شبرينوعرضهمثلَاأشبارعشرةطولهكانعيسىجسدإن:لهمفيقال

أشبارثلاثةتكونأنيمكنماالقسيسعليهايقرأالتيوالفطيرة،شبرًاوعمقه

طولهشيءشبرفيوعمقهشبرانوعرضهأشبارعشرةطولهجسديكونفكيف

شبرثلث

قدرتكونالمرمةبأنهذاعنيجيبونوهم،سليمعقلكلفيمحالهذا

أكبروهي،بذلكقابلهاإذاالعاليةوالمبانيأكبرالأبراجفيهايرىوالإنسانالدرهم

.مرةألفمنبأزيدمنها

نأتعتقدونوأنتم،جوهرلاعَرَضالمرآةفييرىالذيأن:لهمفيقال

العقل.فيمحالوهذا،الفطيرةتلكفيجميعًاوعَرَضهعيسىجوهر

يمينعنفيهاجالسوهوالسماءالىصعدعيسىأنعلىأجمعتمإنكمثم

؟!الفطيرةتلكإلىجسدهلكمأنزلالذيفمن-قولكمعن-الله

الفطيرةأجزاءمنجزءكلفيأنتعتقدونوأنتم،واحدرجلعيسىأنثم

كلفييكونأنفلزمكم،جزءألفمائةعلىانقسمتولو،عيسىجسدجميع

http://www.al-maktabeh.com



19َ-لححليى

الكنائسوبعدد،الفطائرعددبمضاعفةذلكيتضاعفئم،عيسىألفمائةفطيرة

فقداعتقدهأوهذاقالمنوكل.تتناهىتكادلاأعدادًاعيسىفيصير،عندكم

الوكيل.ونعماللهوحسبنا،للشياطينومسخرة،للعالمينأضحوكةاللّهجعله

نأخادمهيأمرالقسيسأن:وصلاتهمالمذكورةبالفطيرةقربانهموصفة

إلىخمرزجاجةمعالقسيسيحملهاثمويخبزهاصافيسميدمن)1(فطيرةلهيعجن

فيصفوفاووقفواللصلاةالنصارىاجتمعوإذا،الناقوسبضربويأمر،الكنيسة

ويجعل،فضةمنكأسفيشيئاالزجاجةخمرمنالقسيسعليهميصبالكنيسة

)2(،المشرقويسثقبلكلهاالصفوفقداميتقدمثم،نظيفمنديلفيالفطيرةتلك

1(

2(

داودمزاميريرتلانوالمفروضالقَرَابنيويدعونهمحددشخص-القُرلانه-الفطيرةيعجنالذي(

القرلانهبدعةلأنوالبطاركةالرهبانوضعهاطقوسإنها.ادرىلستلماذا؟،العجناثناء

خبزفطيريصنعوناليهودفكان،ألغاهاالمسيحأنزعمواالتياليهوديةالعبادةمنماخوذة

عاملمدةونحزونةمُعتفةتكونانلابدالخمروزجاجة،ا!ل!موسىأياممن-القرلان-التفدمة

معتقةوجدهافإنرائحتهاالشماسيشمالصلاةوقبلاختمارها.ليكتملالظلامفيالأفلعلى

بغيرها.ويأتونالمخزنإلىترجعتكنلمهـان،وكرلمجيد:للقسيسيقول

قصة9كتابهافيالرش!قالت،فقطوالكاثوليكالأرثوذكسيتبعهاوثنيةعبادةللشرقالاتجاه(

ديمترلوسالباباوحرمهخصيتيهقطعالذيأوريجانوسان76صالأولالجزء،الكنيسة

"هلكتابفيفيرادانيوقالالمشرقإلىمتجهينالصلاةفيالوقوفاخترعالذيهوم162سنة

القرنأواثلفيالظاهريالاسميقسطنطينالإمبراطوراهتداء"إن73.ص،54صالعذراء،

وفيه:اقول"الكنسيةعلىالوئنيالأحدالشمسيومفرضثمالمسيحيةإلىالوثنيةادخلالرابع

الشمس.إلىالعبادةاتجهت
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فإنهاليهودأخذتهليلةالمسيحعيسىنصهماعليها)1(ويقرأيدهفيالفطيرةويأخذ

وبعد،شيءكلعلىالقادرإلىالسماءإلىعينيهورفعالمباركةبيدهالفطيرةأخذ

هذاكلوا:لهموقال،كسرةكسرةالحواريينوأطعم،كسرهاالواجبالتمجيد

جسدأنهمحقفاالفطيرةلتلكبذاتهيسجدالكلامهذاالقسيمسيتموحين،جسدي

إلهأنتالفطيرةمخاطبًاسجودهفيالقسيسويقول،اللهابنهوعيسىوأن،عيسى

قبلالمولوداللهابنأنت،مريمبطنفيتجسدتالذيأنت،والأرضالسموات

إلىجالسالذيأنت،الشياطينأيديمنتخلصنااْنأجلمنأنت،كلهاالعوالم

لِظهرثم،بدمكخلصتهاالتيولأمتكليتغفرأننسألك،السماءفيأبيكيمين

ساجدين.لهاجميعهمفيقعالنصارىلصفوفالفطيرةتلك

موتهقبلالمسيحإلهنا:القسيسلهمويقولالخمركاسيأخذذلكبعدثم

يسجدثم،دميهذااشربوالهموقال،للحواريينوأعطاهالشرابمنكأسَاأخذ

ذلكويشربالفطيرةيأكلثم،لهفيسجدواللنصارىويريه،للكأسالقسيس

فهذه.ويتفرقونالدعاءيعطيثم،إنجيلهمنتيسرماذلكبعدويقرأ،الخمر

.الخذلانمنبالتهنعوذ،وقربانهمصلاتهم

صلاةويدعونهابتدعوهفيماساعةمنكرتستمرالخمروكاسالقريانةعلىالكاهنصلاة()1

والقساوسة.الرهبانبعضتأليفمنوهوالقداس

بتألمهقامقداسأول"إن:92.صالأولالجزه،الك!نيسة!تاريخكتابهافيإيرش!قالتكما

كتابهافيآلنوكتبت،م(026سنةصلواتكتابوألفسرابيون-الكهنةرئيس-الأسقف

لأنهاملعونةزندقةالقداسصلاة!إن:قال)ولكلف(المصلحإن9:9هكاصالعظيم"الصراع

إنجلتراأ.فيعشرالرابعالقرنفيذلكوكانالكهنوتيةتببالممتاجرة
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الخامسة:القاعدة

ذلك:وصفة)1(،للقسيسالذنوبيحميعالإقراروهي

39

بعدإلاالجنةدخوليمكنلاأنهيعتقدونالنصارىأن-اللهرحمكم-اعلموا

فيفهم)2(.إقرارهينفعهفلاذنبَامنهيخفىمنكلوأن،للقسيسبالذنوبالإقرار

الذيللقسيسذنوبهميحميعويقرون،الكنائسإلىيمشونصيامهمعندسنةكل

الموتوخافمرضإذاإلابذنبأحديقرلاأوقاتهمسائروفي،كنيسةبكليقوم

وهم،لهفيغفرهاذنويهيحميعلهويقر،إليهفيصلالقسيسإلىيبعثفإنه

ذلكأجلفمن،-تعالى-اللهعندمغفورفإنهالقسيسغفرهذنبكلأنيعتقدون

يعطيبزعمهمالأرضفيعيسىخليفةفهو،رومابمدينةيكونالذيالبابا)3(صار

1(

2(

3(

فه.المغفرةلنوالللكاهنالخطايابكلوالاعترافالتولةسر(

يقرأثم،فعلهماكللهويحكيالكاهنأماالمعترفيجلسالأرثوذكسعندالاعتراففي(

القسيسيختفيالكاثوليكوعندكلها.خطاياهمنفيحله،التحليلصلاةرأسهعلىالقسيس

الشخصمنالاعترافالقسيسفيسمعستارةعلحِهشباكوله،كرسيبداخلهصندوقداخل

وعند.خطاياهلهفيغفرالصليبعلامةعليهيرسمثم،يراهولاالأخرىالناحيةفيالجالس

يقرفالبروتستانتى-اليخ-القسيسوكذلكيعرفهلالشخصواحدأييعترفابروتستانت

.امراةأورجللأي

وهيالغجريةللراقصةالقسيسقال،مريمويعنون،سيدتناأينوترداماحدب:فيلموفي

الكلامأذهلهافلما"جسدكألمسأنليسمحتيلوكلهاذنولكللثأغفرأنا9:تعترف

الكاثوليك.عقيدةهيهذه"لابنهافالاتخذكمرلميرىأنقبلرآكالأبأن!لو:قالوتساءلت

سورياوبطركوروسياوالسريانوالقدسوالإسكندريةرومافيبطاركةخمسةالعالمفييوجد(
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ذلكعلىويأخذ،الجنةودخول،النارمنوالتسريحالذنوببغفرانبراءةشاءلمن

منالنصارىأرضجميعفيعنهينوبمنكليفعلوكذلك،الجليلةالأموال

ويأخذ،النارمنوالنجاةالجنةوإيجاببالمغفرةالبراءةويعطون،القسيسين

فيخفونهاالجزيلالماللهميكتبهالمنعليهايعطواأنبعدالبراءاتتلكالنصارى

أنهميقينًاواعتقادهم،كفنهفي)1(البراءةتلكجعلتأحدهمماتإذاحتىعندهم

منالأموالأخذعلىالقسيسحيلمنوهذا،البراءةبتلكالجنةيدخلون

.النصارى

علىاللهصورةأنهشعبهويؤمننفسهيعتبرمنهمواحدوكلسواءوكلهمالقدسمنبدلَا

فيثانيةا!لسيحمجيءويعنيلمايأتيذا"هومجلتهفيدوسجلالويمبالسماء.فيوخليفتهالأرض

بحقوهو،بالثهشبيهإنهبلإنسانمجرديعتبرلاشأنهورفعهجلالهفرطمنالباب"إن23ص

للسماءكملكثلاثيَاتاخايلبسولذلك،الملوكوملكالإلهيالملكهووكذلك،اللهمندوب

ص.بدوسجلالمنبالبريدمجاناويطلبوالجنالجحيميعني،"السلفيةوالمناطقوالأرض

مصر(.-رمضانمنالعاشرمدينة54

فيماعندناأخرىصورولها،رومابابأصدرهاالتيالغفرانصكوكعنيحكيوالكاتب

".الكنيسة"تبرعاتيدعونه

يغفرصكَافيكتبأموالمنعنهمالأحياءيدفعهبماللموتىيغفرأنالباباسلطانهوالأعجب()1

السلطانالبابا)دعاءهووالأعجب.العذابمنسبنجوأنهويظونقبرهفيويضعونهللميتفيه

سنواتلعدةسيفعلهماكللهيغفرصكايدفعلمنفيعطيأيضَابالمالالمستقبلفيالمغفرةعلى

.241ص"العظيم"الصراعللبابابالكاملاللهسلطانفأعطوا
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عيسىوتلاميذ؟عيسىبهيأمركمولمهذاتصنعونشيءلأي:لهمفيقال

قولهمعلىأقربوهو،وابنهاللههوأنهزعمتمالذيلعيسىقطبذنبأقرواما

القسيسين؟جميعمنالذنوبلمغفرة

أكثرذنوبلهتكونوريما،مثلكمبشرأنهفيعندكمشكلاالقسيسإنثم

ذنوبه؟لهيغفرالذيهوفمن،وإضلالكمبرأيهتكفيركمفيلاسيما،ذنوبكممن

الأعمىقادإذاوالأعمى،منكمعماأشدوقسيسكم،عميقومأنتمولكنكم

أبدَا،فيهاخالدينجهنمنارفيقسيسكممعتقعونوكذلك)1(،المهالكفيوقعا

الصادقبقولهمنهارجاءكماللهقطعقدوإشراككمكفركممعلذنوبكمالمغفرةلاْن

ءُ!يَشَاَلِمَنذَالِكَدُونَمَاوَيَغفِرُبِهِ-يُشرَكَأَنيَغفِرُلَااَدثَهَإِدآ):العزيزكتابهفي

لم.48:النساء1

فيأشدلكمالقسيسفمغفرة،الصادقبخبرمحالَالكممغفرتهكانتفإذا

الذنوبيغفرومن،بكمواستهزائهمنكموجنودهالشيطانلسخريةوأقربالمحال

العظيم.العلىبالثهإلاقوةولاحولولا،الثهإلا

"حفرةفييسقطكلاهمااأعمىيقو"أعمىلا:المسيحقالهمَثَلهذا(1)
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الرابمالباب

شريعتهمعقيدةفي

منهم،قليلإلايتركهاولاالقيامةيومإلىبهامستمسكونالنصارىوجميع

منرجللهمأَئفهَاالذيوكان،بعضَابعضهاينقضومحالكفركلهاوهي

الواحدبالثهنؤمن:نصها)1(وهذا،رومهمدينةأهلمن"بيطرألهيقالقدمائهم

اللهابنالمسيحبالربونؤمن،يرىلاومايرىماصانعشيءكلمالك،الاَب

حقإله،بمصنوعليس،كلهاالعوالمقبلأبيهمنوُلدَ،كلهاالخلائقبكر،الواحد

سنة،نيقية"مجمعل!همعالمياجتماعأولفيمنهالأولالجزءوضعواالذي"الإيمان!قانون:يعنى)1

،نحلوقالمسيحيسوعأن-الاْصلالليبي-السكندريآريوسالأسقفقولعلىللردم325

وهوأصلهاإلىبالمسيحيةويعود،الإلهبموتالفداءعنالمسيحيةالعقائدكليلغيكانوبالتالي

مجمعانعقدم381سنةوفيأالأباللهواحدبإلهنومن9يبدأالقانونمنالجزءوهذاالتوحيد

وبالتالي،إلهالقدسالروحأنأنكرلأنهالقسطنطينيةأسقفمقدونيوسلمحاكمةالقسطنطينية

الحغ....واثالوثالمشحتأليهينكر

431سنةوفي"المحييالربالقدسبالروح"نؤمنمنويبدأالقانونمنالثانيالجزءووضعوا

أنكروبالتالي،اللهأممريمأنأنكرالذيالقسطنطينيةأسقفنسطورلمحاكمةافسسمجمعاجتمع

الله.توحيدإلىبالمسيحيةوعادالمسيحتأليه

مأيا"نعظمك:وتقول،!!اللهقبللمريمويقولونهاالإيمانقانون""مقدمةالأولالجزءووضعوا

العالممُخَفصلناولدتيلأنلثالإلهوالدةمريمالقديسةالعذراءأيتهاياونمجدك،الحقيقيالنور

كاملَا،القانونهذايقولأنتنصرمنكلويؤمرذلكبعدنشأالتثليثأنأي)المسيح(...!

هناالقسذكرهعماتختلفالحاليالقانونوكلماتالزواجوفيطفلتنصيركلعندولقولونه

.لأخرىبلدمنمجتفولعله
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منالذيشيءكلخالقوهو،كلهاالعوالمأتقنتبيدهالذي،أبيهجوهرمن

،القدسالروحمنوتجسدالسماءمننزلخلاصناأجلومنالناسمعشرأجلنا

فيوصلبوأولمفأوجع،البتولمريممنوولد،مريمبهوحملتإنسانًاوصار

كتبمامثلالموتىبيتمنالثالثاليومفيوقامودفن،الملكبيلاطوسأيام

أجمعين،وعليهمنبيناعلىالثهصلى،الأنبياءعلىالكافروكذبالأنبياءبذلك

.المحالهذامثليقولواأنوحاشاهم

أخرىتارةللمجيءمستعدوهو،أبيهيمينعنوجلس،السماءإلىصعدثم

والابنالاَبمنيخرجالذيالقدسبالروحونؤمن،والأحياءالأمواتبينللقضاء

الأنبياء)1(.يتكلمكانوبه

ونمجدهلهنسجد،الأبمنالمنبثقالمحييالربالقدسبالروح"نزمن:الاَنالإيمانقانونيقول)1

بمعموديةونعترف.رسوليةجامعةمُقدسةواحدةوبكنيسةالأنبياء.فيالناطق،والابنالأبمع

هذاوضعواوالذين،اَمين"الاَتيالدهروحياةالأمواتقيامةون!تظر،الخطايالمغفرةواحدة

ليسالقدسالروح)إن:قالالذيمقدونيوسالأسقفضدحجةكتابهمفيمجدوالمالقانون

363.صإيرش!للمورخةالقبطيةالكيسةتاريخمنالأولالجزءفيجاءكماإلئها"

القولهذانسواثم"الأباللهواحدبإلهنؤمن9:قولهممنيبدأهذاقانونهمفيوالتاقض

بقولهم:وعارضوهماهـذإكهذانسوائم،المسيحيسوعواحدبربإنؤمن:بقولهموعارضوه

واحد،رب9أوواحد،"الهأنهالثالوثمنواحدكلعنففالوا"الربالقدسبالروح"نرمن

آتَذِينَ!فَرَتَقَذةالكريمنالقرمفياللهتولمنينضبونثم!إ!لبماشريكلاالذيالوحيدأي

لهم:تعالىوقوله173،:الماثدة1ثْماصِدوَاإِلَةالاإلَيمامِنوَمَاثَلَةَثايثُأدتهَإِسثقَالُوأ

.(171:النساء،1وَاحِدإِلَهآدلَّهإِنمَاتَصُتمحصاآاشتَنُهوأثَفثةُ:تقُولُوأو!؟؟
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99لرالححلمِيلص!ل

أبدَاالدائمةوبالحياة،أبداننابقيامونؤمن،الذنوبغفرانهووالتغطيس

الاَبدين.

الواحدبالتهنؤمنفأوله،بعضًابعضهينقض-اللهرحمكم-الكلاموهذا

المسيحالواحدبالربونؤمن،يُرىلاومايُرىماصانع،شيءكلمالك،الاَب

الشهادةويليه،واحدبأنهدتهالشهادةكلامهمأولففي.أبيهجوهرمنحقإله

الكفرغايةفيوهذا،جوهرهمنوأنه،مثلهإلهوهو،ولدًالهبأنتعالىعليه

ولا،لهشريكلاالأحدالواحداللهلوحدانيةوالتناقضالضدغايةوفي،والشرك

كفرهم.عنوتقدسالنَهتباركلهشبيه

بأن"ونؤمن،بعدهفيماثم،شيءكلخالقالثهأن:كلامهأولفيقالوقد

كلخالفاإلهَااللهمعأنفأثبت،"أتقنتبيدهالذيكلهاالأشياءخالقالمسيح

التناقض.أفضحمنوهذاشيء.

لأنهالمسيحفيهفدخليرىلاومايرىمابني"صانعالثهأن:قولهوكذلك

غيروأنه،شيءكلخالق"المسيح:بقولهذلكأعقبثم،يرىممابالضرورة

فنعوذ،النصارىعلىلأنكرتهاالبهائمميزهالوورعونةتناقضوهذا(مصنوع

إلىوقادهم،أرادكيفبهمتلاعبفإنه،الشيطانواستحواذ،الخذلانمنبالته

المهاد.وبئسجهنم
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وقرلصلاريَعفغ001

خلقفمتىكلهاإ)1(.الخلائقبكروهو،العوالمقبلاْبيهمن"ولد:قالوقد

كانومن!؟رضيعصبيوهوميلادهبعدأو؟عدموهو،ميلادهقبلشيءكل

الخلائقبكريكونوكيف؟دايجادهميلادهقبلفيهماومنوالأرضالسمواتيُذَبر

منهاوجدماأولأيالخلائقبكرفولهمعنىلأنهذابزعملجميعهاالخالقوهو

المسيحأنعلىمجمعونلأنهم،والمحالالتناقضهذاعلىمبنيةالنصارىوشريعة

..بهحملهابعدمريمبطنمنولدمولودوأنه،وقديمخالقأزلي

لعيونوقرة،العارفينالعقلاءلجميعأضحوكةبهالثهجعلهمقدكلهوهذا

الشياطين.

حق)2(إلهالمسيحإأن:الخبيثهذاقولإلىوانظروا

أ.أمهبطنفيفتجسدالسماءمننزل"أنه:قال

ثم،!أبيهجوهرمن

منهانزلثم،السماءفيجوهرمنجسدًاكانالمسيحأنفيصريحوهذا

نأالعجبلىانما،عجبوالجواهرالأجسامتجسدفيوليس،مريمبطنفيفتجسد

نأعنوالأعراضالجواهرخالقريناوتعالى،جوهرولايحسدليسمنيتجسد

(15:ا)كولوسي.خليقةكل)أول(،بكرالمسيحأنبولسقولهذا)1(

"نزل:قالواثم!نحلوق!كيرمولود،حقإلهمنحق"إله:)يمانهمقانونلقالمسبحعنقالوا)2(

العذراءأ.مريمومنالقدسالروحمن-جسضاأخذ-وممسدالسماءمن

لفِذلَم!"آلضَمَدُاللًهُ"6*أحَذُاَدثَهُهُوَلل)ك!ابنالتنؤمنولذلك،اداكةلهمولودوكل

،.الإخلاصأسورةلاحَما!فُوًاالًهُريَكُنوَلَتما؟"يُولَذْوَلَض
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11والصليي!!لَعل!

بطنفيجزءمنهاليستقرأجزاءيتجزأأنأو،المسيحمنهيتكونجوهرلهيكون

علىالكفرةهؤلاءجرأةأعظمفما،وروثهاوبولها)1(بدمهايختلطمريم

مماعافانيالذيدتهوالحمدعليهم-تعالى-اللهحلمأعظمما،-تعالى-الله

به.ابتلاهم

فيكفرهمعقائدوجميعالعقيدةهذهيبطلماكتبهمنصوصفيأنواعلموا

خالقالله"إن:)2(الحواريينقصصمنالرابعالفصلفيلوقاقالماوهوالمسيح

التيالهياكليسكنلا،والأرضالسمواتربوهو،فيهامايحميعالعوالم

الناسأعطىالذيهولأنه،الأشياءمنشيءإلىيحتاجولا،الأيديطبعها

".منهوحياتنا،بهوجودنامنفيههمماوجميعوالنفوسالهياكل

)1(

)2(

الههمجسدفيختلطدمهويشرلونيعبدونهالذيالمسيحجسدالمسيحيونياكلأنهذاومثل

.مكانأقذرإلىوينصرفوالبرازبالبول

واحدةبنفسرفعواسمعوادافلمادثه--الحواريينالتلاميذصلاةهذه24(:4الرسل)أعمال

القائلفيها.ماوكلوالبحروالأرضالسماءالصانعاللهأنتالسيدأيها:وقالوااللهإلىصوتَا

واجتمعالأرضملوكقامتبالباطلالشعوبوتكفرالأممارئجتلماذا:داود)ابنك(فتاكبفم

الذييسوعالقدوسفتاكعلىاجتمعبالحقيقةلأنهمسيحهوعلىالربعلىمغاالررساء

يسكنلاالله9:القسيسقولأماإ.اسرائيلشعبمعوييلاطسهيرودس-اخترته-مسحتط

أيضئاوقوله،(7:48)أعمالاستفانوسالشماسصلاةفيهوداالأياديصنعتهاالتيالهياكل

يقولالأصناممعبدفييخطبوقفالذيالمنافقبولسخطبةفي22-25(:17)أعمالفيجاء

ماوكلالعالمخالقوهوبولسبهيبشروهمالذيهويعبدونهالذيالمجهولالصنمأنلهم

فيه...اغ.
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أنبياؤهبهونطقتنج!لولاللهكتببهنزلتالذيهولوقاقالهالذيالكلاموهذا

قبيحوتناقض،ركيكومحالمفتعلكفركلهاالنصارىعقائدأنتبينفقدورنَهصالن!!ص

وأهواء،باطلةدعاوىفيهاقلدواوإنما،أنبيائهعنولااللهكتبعنيأخذوهالم

أثيم.كفاركللهممهدها،كاذبة

تكونوالمإنجماهيركمبينفيهااختلافلاالتيالعقيدةهذه:لهمويقال

قالواد!ان؟باطلكلهاأوحقهيهلعنهاأخبرونانبيولالكتابنسبتموها

به،يدانلاالباطللأن،بهوكفروابعضهاأبطلوافقدباطلوبعضهاحقبعضها

سِ!بَالثهوأن،مولودمخلوقالمسيحبانفيهااعترفوافقد،حقكلهاقالوال!ان

.يرىلاومايرىماجميعوخالق،خالقه

الشنيعالتناقضهذافيهظهروماشيءألكلخالقإلهالمسيح"إن:قالواثم

أبدَا.حفايكونلا

ولابد،المماثلةيقتضي)1(مثلهص!اله،أبيهجوهرمنإله:المسيحفيوقولهم

،بالبنوةوهذابالأبوةهذاخصالذيوما،ابنَاوالاَخرآباأحدهماصئرالذيفما

مين.مومالهمحالهممنوالعافيةالعفوكمالرينااللهنسأل!!؟تعاكسدون

لىالهكمأإلىإو28(:41يوحنا)إنجيل"منياعظم"أبيالأبعنالمسيحكلاميناقضوهذا(1)

نإ:بولسلهمقالفقد،أبدَاواحذاجوهرمنيكوناأنيمكنفلا(02:17يوحنا)إنجيل

الكلفيالكلهواللهليكون،الكللهاخضعالذيالأبلنهسيخضعافهايةفيالمسيح

وأحدهماللاخر؟احدهمايخضعجزئينإلىاللهانقسمفهل2-28(51:4الأولى)كورنثوس

الاَخر؟منأعظم
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الخامسالباب

بإلهليسعيسىأنبيانفي

.والسلامالصلاةعليهمرسلونبي،مخلوقآدميبشرهووإنما

فيوكفرهمالنصارىعقيدةمنذكرناماكلأن-اللهرحمكم-اعلموا

قالتهماويبطلهيرده،المخلوقاتخالقوأنه،اللهوابناللههوالمسيحأنقولهم

هذه9:إنجيلهمنالأولالفصلفيمتىفقال،الأريعةالأناجيلكتبواالذينالأريعة

!)1(.إبراهيمبنداودابنهوالمسيحنسبة

يهوذاسبطمنالسلاالنبيداودذريةمنتناسلمولودعيسىبأنإقراروهذا

هوالاَدميينعنتناسلهثبتمنوكلعذ!ا!سلى!مضإبراهيمبنإسحاقبنيعقوبابن

.حادثسواهماوكل،يولدولميلدلمالأزليالقديماللهلأن،اَدميشكبلا

للمسيح:قالرجلَا"أن:إنجيلهمنعشرالتاسعالفصلفيمتىأيضَاوقال

أ.تعالىاللههواخميرإن!خَئزا؟سميتنيلمعيسىفقال،2(اخميزأيهايا

!أنا(7:41الثاني)صموئيلفيأبيهلداودقالاللهأن:التلاسليمانالنبيعنكتابهمقال(1)

بالعبادةاحقيكونوهذا(22:01أولأيام)اخبارفيوحسرهاابنَا!لييكونرهوآبالهاممون

عنهفقالالمسيحامااللهابنيكونانهاللهمنصريحبلفظعنهجاءسليمانلأنالمسيحمن

بزعمهم.هذاالمسيحيون

الألوهية.يعني!اللهابندالفظكان)نهذا

أعملصلاحأيالصاعالمعلمأيها:لهوقالتقدمواحد!هـاذ(91:16)متىإنجيلفيجاء)2(

اللهوهوواحدإلاصالحاأحدليسصالحا؟تدعونيلماذاياسوعلهفقالالأبديةالحياةليلتكون
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)الروقَالةرلِيمَحفعَ

شريكَالهيدعيفكيفوخالقهريهمعوالتأدبالشلأمنهالتواضعغايةوهذا

.إ؟الألوهيةفي

إلىعينيهرفعالمسيح،إن:إنجيلهمنعشرالسابعالفصلفييوحنا)1(وقال

أنتأنكيعلمواأنالناسعلىيجبوقال،الخالقالواحداللهإلىوتضرعالسماء

".أرسلتنيوأنك،الخالقالواحدالله

وأنه،توحيدهمنأوجبهبماتعالىالثهمنمبعوثنبيبأنهمنهاعتراففهذا

وجميععيسىجاءوبهذا،غيرهللخلقخالقلا،الخالقالواحدهوسبحانه

أجمعين.عليهمالثهصلواتوالمرسلينالأنبياء

1(

وان،بالتوحيدالمسيحمنإقراروهذاالعشر!الوصايافاحفظالحياةتدخلأنأردتإنولكن

يامرهمالمسيحوان!؟بالتأليهبالكمفمااللهصفاتمنصفةبايالناسيدعوهأنيرفضالمسيح

فيالمسيحكلامفيجاءكمااللهتوحيدهوالعشرالوصاياوأول،ينسخهاولمالتوراةباتباع

2(.21:9مرقس)إنجيل

الذيلعازرحبيبهيحييلكيدتهصلىالمسيحانتحفيقهاسبق4(11:1يوحنا)إنجيلفيجاء

منلعازرأقاماللهأنالمسيحاطمأنولما،اللهرسولالمسيحهويسوعاناليهودليؤمن،مات

شممحكبيرةحجرةأنهعلىالقبريصورالإنجيلومؤلفماشيَاالقبرمنفخرجناداه،الموت

الكفن.بأقمطةمربوطتانورجليهيمشيلعازرجعلالواسعخيالهومن،والمشيبالوقوفللميت

تحقيقها.سبقهناإلى،البشركتبهكذا

انتيعرفوكأن:الأبديةالحياةهي"هذه3(:17)يوحنافيدئهصلاتهفيالمسيحقولومثلها

وأنلهشرلكلاواحدالنَهأنيومنواأي،"أرسلتهالذيالمسيحهـسوع،وحدكاطقيقيالإله

الجنة.فيفيخلدون،النَهرسولىهوالمسيحيسوع
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15ؤ!لَ)لصلييعلى

نبيبأنهالموضعهذافياعترفقدعيسىكانإن:النصارىمنقائلقالفإن

هذاإن:جوابهفيقلنا،الأزليالخالقأنهمخرموضعفياعترففقد،مبعوث

شنيععنغفلتموأنتم،إليهنسبهمنكلومن،ذلكمنبريءوهو،عليهافتراء

خنِياللهمنمبعوثبشربأنهأقرالشلالأنه،الموضعينفيالنصينبينالذيالتناقض

خالقًاكونهمنحقهفيمحالهومابادعاءمناقضتهعليهيجوزفكيف،صحيحوهو

فيهماعلىطوائفكمجميعقبلتهثم،كفارهمأوائلاختلاقمنهذابل!أزليًا؟

الشنيع.والتناقض،الفظيعالكفرمن

يسجدأنإلىالمسيحدعاالشيطان"إن:إنجيلهمنالرابعالفصلفيمتىوقال

ففال،كلههذالكنجعل،لياسجد:لهوقال،وزخرفهاالدنياممالكوأراه،له

لشيءيسجدولا-تعالى-اللهإلابعبدلاأنهبشركلعلى)1(مكتوبأنه:المسيح

أ.سواه

فياللهشريعةفياي-!مكتوب:للشيطانقالالمسيحان(4:01متى)إنجيلفيجاء)1(

منماخوذةوهي،تعبدداوحدهاإلاهتسجدإلهكللرب:قائلأالبشركليأمراللهأن-التوراة

الذيان:القصةفيوالعجيب!تحلفوياسمه،تعبدهـالاه،تقيإلهكأالرب(6:13)تثنية

المسيحانزعموافكيف(ا:4)متى.إبليسمجرلهلكيالقدسالروحهوالبريةإلىيسوعاصعد

مجترقألا5-8(:4)متىالهيكلإلىالمقدسةالمدينةإلىالبريةمنبهوطافإبليسحملهثم؟إله

الشيطانعنألوهيتهأخفىالمسيحأنالتناقضلتفسيرهذاوقالوا!خالقهمناقترب)ذاالشيطان

ويسرقالشيطانويخدعريهمبموتللبشريةالفداءفيتمصلبهعلىاليهودفيحرصليخدعه

منه.الأنبياءليحررمنهالجحيممفتاح

اللهابنأنهيقولواألايرجوهموكان،عرفوهالشياطينأنتثبتالأناجيلولكن:وألْول

وغيرها.(3:11)مرقس
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تمفغ!الةر!مَاقَ!الرو

الشيطانعليهاجترألماإلئهاكانولو،الألوهيةمنبريءبأنهإقرارمنهفهذا

أحديسجدولا،هوالإلهبأنه-تعالى-دثهاعترافلهجوابهوفي،القولذلكبمثل

فيأظهروهبماعليهمواحتجاجالنصارىمعتنزلوهذا-وتعالىتبارك-لهإلا

فيالشيطانمنمعصومونالأنبياءك!قضالين!يمنوغيرهفعيسىوإلا،أناجيلهم

الله،دونمنلهبالسجودالصريحللكفريدعوهمفكيف،الخفيةالباطنةالوسوسة

تجويزفيورعونتهمالأناجيلكُتَاباختلافمنأنهاشكولاجليةمجاهرةوهذه

المسيحعلىهذامثل

أبيإلىذاهبإني:للحواريينقالعيسى"أن:إنجيلهآخرفييوحناوقال

أهلاصطلاحوهو،ولكمليالمالكوأبيكمبأبييعني"وإلهكموإلهيوأبيكم

.الزمانذلك

أيضًا)1(أباكميكونأنمنهيلزم:قلنا،اللفظةهذهمنأبوههو:قالوافإن

وإلهكم!"!الهي:بقولهشبهةكلينفيبمابعدهصرحثم،وأبيكمأبيقاللأنه

البتة.شيئاالألوهيةدعوىفيلنفسهيبقفلم

"إسرائيل:اللهقولكتابهمفيجاءلأنه(8:14يوحنا)إنجيلاللهأبناءنحن:يقولوناليهودكان(1)

والنصر.الرعايةبمعنى(ا:41)تثنية"إلهكمالربأولاد"وأنتم22(:4)خروجالبكر!ابني

ولأنهم،بكلامهميخاطبهمالمسيحفكان،جيلهمفيالليعبدغيرهمشعبيوجديكنلملأنه

36(:01مع8:14يوحنا)إنجيلمثلكمأي!اللهابن"أنا:لهمفقال،زناابنبانهاتهموه

فيإخوتهأم؟مثلهآلهةالتلاميذيكونفهل(02:17)يوحنا))إخوتي":تلاميذهعنقالوكذلك

الله.عبدأنهمنهصريحإقراروهذا،!الهكمإلهيوأبيكم،أبي:لقوله،دثهعبوديتهم
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للحواريين:قالالتلاعيسىإندا:إنجيلهمنالعاشرالفصلفيمتى)1(وقال

منقبلفإنماوآوانيقبلنيومن،وموانيقبلنيفقد،وآواكمقبلكممنكل

".أرسلني

جئتماإنيقالنسيحا"إن:إنجيلهمنالخامسالفصلفييوحنا)2(وقال

".أرسلنيالذيبمشيئةبلبمشيئتيلأعمل

الصلبخشبةعلىوهوقالعيسى"أن:إنجيلهمخرفي)3(مرقسوقال

نأوحاشاه،الدنيافيبهتكلمماخرموذلك!خذلتنيلمإلهيإلهي:بزعمهم

به،النصارىعلىاحتججناوإنما،صلبهمناليهودتمكنأو،خذلهاللهيكون

بأنالتصريحوفيه،بهمصدقونوهمأناجيلهمنصوصمنرضوهقدلأنهم

منوتبرأ:الشدائدفييدعىإلهَالهبأنفأقرإلهيياإلهييا:قالا!فيعيسى

عنها،لهممحيدلاضرورةالنصارىعقائدتكذيبفلزم،لنفسهالألوهيةادِّعَاء

اْا71:البقرة1!يَغقِلُونَفَهُؤلَاعُفىرركمُ!تُم)ولكنهم

إ.أرسلنيالذييقبليقبلنيومنيقبلنييقبلكم"من4(01:0)متى()1

ارسلنيإ.الذيالآبمشيئةبلمشيئتياطلب"لا03(:5)يوحنا)2(

؟!.تركتنيلماذاإلىإلهي...عظيمبصوتيسوع!صرخ34(:15)مرقس)3(

يا:وقالعظيمبصوتيسوع"ونادى46(:23الوقابزعمهمالصليبعلىقالهماآخروكان

خالفه3(91:0يوحنا))لمجيلولكن،!الروحأسلا(ْهذاقالولما.روحياستودعيديكفيأبتاه

وهدوءذليفي!الروحوأسلمرأسهونكسفمِلقدقالالخليسوعأخذفلما9:وقالكالعادة

.كالعادةيخالفانهماالاَخرانوالانجيلان!!صراخبدون
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علىدخلقبرهمنقاممابعدالمسيح"إن:إنجيلهاَخرفيلوقا)1(وقال

منهارتاعواعليهمدخلفلما،بابهاأغلقواقدغرفةفيمجتمعونوهمالحواريين

هؤلاء،ياقالمنهمذلكالمسيحعلمفلما،الجنأوالملائكةأرواحمنأنهوظنوا

فيتجدونمامثلعظمولالحملهاليسالروحانيةالأرواحأنواعلمواجسوني

الإلهية.منوتبرأحيوانيةومادةوعظملحممنمركببأنهفأقر"جسدي

قبرهمنوقامودفنقتلعيسىكونفييكذبهممماقبلهكالذيالنصوهذا

المحالفيالعتيةالباطلةودعاويهم،النصارىأوائلاختلاقمنهوإنما،الدفنبعد

وابن،الثههوعيسىانادعاءفيحجتهمأبطلناولكن،والضلالوالكفر

صبيًافكاننجِ!،الثهمربوبهوالمسيحأنقالفمن-هوإلاإلهلاالثهتعالى-الفه

المسيحقولوافقفقدرسولَااللهوبعثهأشدهبلغثم،وعرضًاطولَا2(ينمو

منبالتهنعوذ،الكفرصريحواعتقدالحقخالففقدهذاخالفومن،وتلاميذه

ذلك.

أزليًاخالقًاالمسيحكانأنوهو،العقلاءجميععنديكونماأشنعويلزمهم

منجزءأفناولوه؟طعامهناها"أعندكمسألهميسوعأنأيضَالوقاوقال36-93(:24الوقا(؟!ء

يشربولايأكلولايجوعلاوالله"قذامهمواكلفأخذ!!عسلشهدمنوشيئامشويسمك

؟.الجنةفييكلواأنالبشرعلىينكرونفلماذا!الا

فكيف،عليهاللهنعمةوكانت،ويتقوىينمووكانفكبر،معهاللهوكان،صبيَايسوعكان)2(

المعمدانيوتاعنالإنجيلنفسفالهاالأوصافنفسبانعلفا(4-2:052الوقاإلئهايكون

.(1:الوقاالمسيحعنيقولهاأنقبل
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901أ!لَ)لحملمِي

خالقًا،أزلئاالمعبودالرببعصقجعلوافقدودفالحضاكونهمعيعتقدونكما

واللحم،أناجيلهمبنص،ولحمدمأنهأقرالمسيحلأن،مخلوقًا)1(محد!لاوبعضه

قولهمعلىفيكون،الدنياأجزاءمنوهي،والأشربةالأغذيةمنيتولدانوالدم

لأنهأيضًالنفسهخالقهوالجزءوذلك،أجزائهامنجزءهو،كلهاالدنياخالق

له.نحلوقةهيالتيالدنياأجزاءمنجزء

معقوليةفييتصورماوأبعد،البهتاندعاويمنيكونماأشنعوهذا

منوالسخطالغضبواستحقبيناهمالزمهفقدبهوداناعتقدهفمن،الإنسان

.الخذلانأهلمنأنهواتضح،الله

بعضتعلمومنهم،القدسيهودمنأصلهمكانالذين،الصوفيةيقولهكلهالصفحةهذهكلام)1

بكلاللهاتحادأيالوجودبوحدةيقولونوهم،هناكنشأتالتيالعدويةرابعةاْياممنالمسلمين

جسد...اغ.كلفيويظهرجسدلهالنَهواْن،مخلوقاته

الفصلوفيالثامنالفصلفيأرمسترونجكارينالإنجليزيةللكاتبة""القدسكتابفيجاءكما

الحائطيحوارمتواجدة-الإلهيةالحضرةأي-الشكيناهيتصوروناليهود"وبدأ:عشرالثاني

المسيحي.العصرفيوذلك،"اللهعرشإلىرحيلهموتخئلالتصوففيالسلوَىووجدوا،الغربي

وتوفيتالمقدسلبيتتقاوملايحاذبيةالمسلمونالصوفيون"وشعرالإسلاميالعصروفي

أحدأدهمبنإبراهيمإسحاقأبووجاء،الزيتونجبلعلىودُفنتالعدويةرابعةالمتصوفة

وسكنواالحرمحولالصوفيونوتجمع،المقدسبيتفيليعيشخراسانمنالصوفيةمؤسسي

فيالأضرحةظهورويدأالصوفيةمذهبوساد.والصخرةالقبةرموزيتأملونالأرصفةعلى

المتعبدينوتعظيمتبجيلالمسلمونالحجاجتعلمالصوفيةوبتاثيرم8،9القرنين

"واديهوالجحيموأنالحساببعدالجنةيصبحسوفالحرَمَإن:وقالوا-الأموات-السابقين

الرشيد...".هارونجاءاْنإلى"هنوم"وادي"جهنم
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الجميع،خالقوهوالدنيابعضيكونأنالمحالشناعةمنأيضَاويلزم

فليسمعقولولابموجودليسوما،كلهوجودهبعدإلايوجدلاالشيءويعض

وأنا،غيرمعقولمجهول،غيرموجودمعدومقولهمعلىالدنيافخالق،بشيء

كانلأنه،بعيةالتعطيلهذاقصدلهممهدهاالتيالعقيدةهذهصاحبأنأظن

الكفرمنأنواعَالهموألفالنصارىمنفسخر،التعطيلأهلمتزندقةمن

المذاهبلترهاتوقبولهمغفلتهممنتحققلما،المحالأشنععلىمبنيةوالضلال

.والأقوال

،شعرهوقص)1(أظفارهقلمالمسيحبأنالأولالإنجيلنطققد:لهمويقال

هذهمنهبانتوقد،أزليَاخالقًاقولهمعلىكانفإن،وعرضَاطولَاجسدهونما

لمحتىوتلاشترميفاوصارتكلهعنوانفصلت،والأظفارالشعرمنالأجزاء

علىبعضهوبقيوتلاشىبعضهفسدقدهذاعلىالأزليفالخالقوجودلهايبق

محدودفهووكلبعضلهكانومن،كلهإلىواصلفالفسادبعضهفسدومنحاله

والإله،بغنيوليس2(مفتقرفهوالصفةبهذهكانومن،ويحدهيحلهماإلىتء-

شردعةفياللهأمربحسب2(2:1الوقاأيامثمانيةوعمرهغرلتهوقطعختانهتمالمسيح(1)

أمهوظلت(17:01)تكرلنفبلهمنإبراهيموشريعة(-4ا:21الاويين-التوراة-موسى

ذبيحةل!تقدمسليمانهيكلإلىصعدتالمدةهذهأتمتفلما،يرفاأريعينالشريعةبحسبنجسه

(.يمام)زوجيابنهاوعنعنهالثهخطية

منالمنفصلالنفاثودم-الذكرجلدة-يسوعجسدمنالمقطوعالجزءفهذا:المؤلفويقول

.إ؟الهأيضاهذاكلهلأمهجسدمنوالمننصل-السريوالحبلالمشيمةمن-جسده

ينفقولمنعنهيسددلمنواحتاجوافتقربالموتوشعربالحقنوشعروخافوجاعناموالمسيح)2(

الخا؟.يكونفكيف2-27(17:4)متى-3(ا:8الوقاعليه
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يكونلابأنهالمنقولونصوصالعقولبراهينشهدتوتعالىتباركالأزليالخالق

ولاالقديمةذاتهتتبعضولايتجزأكللهوليس،عرضًاولاجوهرًاولاجسمًا

إليهالخلقوجميع،الإطلاقعلىالغنيوأنه،تحويلولاتغييرولانقصيلحقها

أحوالهم.وكافة،أطوارهمجميعفيفقراء

لشَمِيعُآوَهُوَشَىبهكَمِثلِهِءلَيسَ):الكريمةنفسهوصفكماوهو

()1(.11:الشورىقبصِيرُ!1ا

بلدفيكانهلالأزليالخالقأنهتعتقدونالذيالمسيحهذا:أيضَالهمويقال

بأنهصرحواولوقامتىأناجيللأن،ذلكإنكارعلىيقدرونولا؟لاأموزمان

قتلوأنه،الملكهردوسزمنفييودا)2(إلىينتمسبكانالذيلحمبيتفيولد

بأنفلابدمكانوفي،زمانفيكانمنوكلالملكبيلاطوس)3(أيامفيوصلب

مخلوقأنهثبتص!اذا،مخلوقفهوكذلككانومن،بهمحيطةوالأمكنة،قبلهيكون

شيء.كلخلقوأنه،حقإلهأنهفيهاالتيعقيدتهمبطلت

شبهوأي،اللهث!بهون"فبمن(25،54:18)اشعياءفيلهماللهقالكماشيءكفلهليسالله(1)

أفكاري"!ن(فيَ:55)أشعياءفياللهويقول"القُدوسيقولفأساويهتُشَبًهوننيفبمنبهتعادلون

هكذاالأرضعنالسماواتعَلَ!ثكمالأنه:الربيقولطُرقيطُرقكمولا،أفكاركمليست

!.أفكاركمعنوأفكاريطُرُقكمعنطرقيعلت

المسيحأنزعمهمبحسبالمسيحجدوهو-إسرائيل-يعقوبابن"يهوذا"وصحته"يودا"خطأ)2(

.لاويسبطمنهاروننسلمنالتيمريمخطيبيوسفإلىينتسب

كقولالمصلوبالمسيحبقتلراضئايكنولم،أورشليمومنهااليهوديةعلىوالئاكان:بيلاطس)3(

للصلب.وأسلمهدمهمنوتبرافهيديهفغسل(23:41الوفا34(:27)متىاناجيلهم
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يوجدأنقبلكانوالزمان،المخلوقةالأشياءمنالزمانأنبالقطعومعلوم

قبلموجودَاالزمانيكونأنيجوزفكيف،امتراءولاذلكفيشكبلاالمسيح

،الأذهانفييتخيلماأشنعهذا؟الأماكنخلقبالذيمحيطًاالمكانويكون؟خالقه

المكانبهوأحاط،زمانفيولدمنفكل،والبهتانالمحالفييكونماأقبحومن

منإنسانلأنه،الحيوانأنواعأشرافمنكانوالمسيح،حيوانابن)1(حيوانفهو

كبيزا.علوالكافرونيقولعمااللهتعالىإنسان

،النصارىشريعةفساديقتضيوقوتهاللهبحولهناأوضحتهماكلوفي

واتباع،المبينالحقدينمنلنفسياخترتهفيمالعدوليوبيان،عقيدتهموأبطال

الأنبياءجميعوعلى،-وصحبهآلهوعلىعليهاللهصلوات-النبيإتأفضلملة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والتوفيقالبركمالنسألاللهومنوالمرسلين

الكفارقولفهذاحيوانوليسإنسانفهوالبشرمنمولودهومنكللأن،جذانح!طئالكاتب(1)

الملائكة.لهوأسجدوكرمهالإنسانشرفالنَهلأنبقوننهمنقولىلاوغن
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السادسالباب

كذبهم.وبيانالأربعةالأناجيلكتبواالذين)1(الأربعةاختلاففي

أشياءفياختلفواالأناجيلكتبواالذينالأريعةأن-اللهرحمكم-اعلموا

اللهقالشيء.فياختلفواماالحقعلىكانوافلو،كذبهمعلىدليلوذلك،كثيرة

غَيزِعِخدِمِنوَلَؤكَانَ!:بخثصمحمدصفيهعلىأنزلالذيالعزيزكتابهفيتعالى

علىدليلَاالاختلاففجعل،82(:النساء!1!ثِ!رَاآختِبفًافِيهِلَوَجمَذواْآدلَّهِ

تضطربولامعانيهتختلفلاحبئولعندهمنهوماكللأن،اللَهعلىالكذب

الاختلافبوجوديفضحهمأنلابدعليهالكاذبونكذبماوكل،مبانيه

العليم.الحكيموهو،الطيبمنالخبيثالثهليميزكذبوهفيماوالاضطراب

الفصلفييوحناقالهماالأناجيلكتبواالذينهؤلاءكذبنصوصفمن

فيمعهميتعشىوهوللحواريين"!مَتلاقالعيسى"إن:إنجيلهمنعشرالثالث

لهفقال،يخوننيمنكمواحدًاأنلكمأقولهالحق،اليهودفيهاأخذهالتيالليلة

،المرقفيمصبغًاالخبزنعطيهالذي:عيسىقال،ذلكيكونمنسيدييايوحنا

!.عليهاليهودودلخانهالذيوهو،اسكريوطليهودا)2(أعطاهثم

نإ:لهمقالعيسى"إن:إنجيلهمنعشرالرابعالفصلفي)3(مرقسوقال

كلواختلفبل،التوراةمعالأناجيلاختلفتوقد،شيءكلفيالأريعةالأناجيلاختلفت()1

ملخضا.موقعيعلىتجدهذلكوكل.لأخرىطبعةومن،لأخرىصفحةمنإنجيل

الطبعة.هذهفيالاسخريوطيسمعانيهوذاهو26(:13يوحنا)إنجيل)2(

معيالآكل.يُسلمُنيمنكمواحدَاإنلكمأقولالحقي!وع"قال2(-.14:18مرقس)إنجيل)3(
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إ.يخوننيالذيهوالقصعةفيمعيخبزهيصبغالذي

لهم:قالعيسى"إن:إنجيلهمنوالعشرينالسادسالفصلفيمتى)1(وقال

".يخوننيالذيهوصحفتيفيخبزهيصبغالذيأن

الذيإنقالعيسى"إن:إنجيلهمنوالعشرينالثانيالفصلفيلوقا)2(وقال

".تلاميذيفيمعيهويخونني

حتىمجالسفيالقولهذامنهيتكررلمعيسىلأن،بينالاختلافوهذا

واحدكلفيكون،متحدًاقولهممعنىوليس،فيهاعبارتهاختلفتأنهيزعمون

.عندهمنبعبارةقولهعنعئرالأريعةمن

تعشهيقتضيالمرقةفيمصبغَاالخبزلهبمناولتهاسخريوطليهوداوتخصيصه

علىدلتناقمقوهذا،شأنهعلمواماأنهمعلىيدلنقلوهماوبقية،أمرهوكشف

التوفيق.وبالثه،الأناجيلكتبواالذينالأريعةجميعمن)3(الكذب

منخرجلماعيسى"إن:إنجيلهمنالعشرينالفصلفيمتىقالماذلكومن

سوىمعهيجلسيكنولم"الصفحةفيمعييغمسالذيعثرالإثنيمنواحدهولهموقال

البشر.كتبهكذاعضرالإثني

مرقس.مثل23(:26)متى)1(

الإثنىسوىمعهيكنولمداالمائدةعلىمعييسلمنيالذييَذذا،هو:قال2(22:1الوقاوفي)2(

عشر

هوأنهكلهمالتلاميذيفهململيهوذااللقمةيسوعاعطىماوبعد21-28(:13يوحنا)إنجيل)3(

بهذاكانوافهل"وأعطيهاللقمةأنااغمس"الذي:لهمتاليسوعأنهمنبالرغميسلمهالذي

؟.الدعوةونشرواالأناجيلكتبواالذينوهم؟الغباه
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فتحوإنه،ارحمناداودابنيالهوقالا،اثنانمكفوفانناداه)أريحا()1(جريكوبلد

إ.مبصرينفصارا،هنالكأعينهما

عيسىخرجلما"إنه:إنجيلهمنالعاشرالفصلفي)2(مرقسقالماذلكومن

".عينهففتحارحمنيعيسىياوقال،واحدمكفوفناداهالمذكورالبلدمن

كذبفقد،واحدةمرةإلاالبلدةبتلكيمرلمعيسىأنالإنجيلمنومعلوم

القصةلأن،واحدَامكفوفاكونهفيمرقسوكذب،اثنينمكفوفينكونهمافيمتى

نسلإلىنسبهداودابنيالهوقالعيسىنادىالمكفوفبأنإقرارهماوفي،واحدة

ولدياأو،إلهيالهقالماالمكفوففإنفيهعقائدهميكذِّبماالناسمنالبشر

إلىفنسبه،داودابنيا:لهقالوإنما،فيهزعمواكما،المخلوقاتخالقياأو،الله

وهو،الطاهرالعنصرهذامنمريمأمهنسبأنالىليشيرالكرامالأنبياءمننبي

إسحاقبنيعقوببنيهوذاسبطمنايشا)3(بنداودذريةمنمريملأن،كذلك

!ظَفهمىألننَ!ع!.إبراهيمابن

عيسىإن9:إنجيلهمنوالعشرينالسابعالفصلفيمتىقالهماذلكومن

بلدةوهي!الطريقفيجالسانأعميانلىاذااريحامنخارجونهم"وفيما92(:02متى))نجيل()1

26(.:6)يشوعيبيهامنوملعونملعونة

العكسوعلىجالسئا"الأعمىبارثيماوسكاناريحامنخارجهوإوفيما(51:46)مرفس)2(

!.يستعطيالطريقعلىجالسَاأعمىكاناريحامناقتربلاولما:35(:18لوقا)إنجيلقال

يَمش.بنداود)3(
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".الصلبحالةفييشتمانفكانالصانمعهصلبالمسيح

الذيهواللصينأحد"إن:إنجيلهمنوالعشرينالثالثالفصلفيلوقاوقال

فزجره،وخلصنانفسكفخلصحقًاالمسيحكنتإنلهوقال،بعيسىاستهزأ

مثله،أصابكقدأصابهالذيأنوتعلم؟اللهتخافأما:لهوقالالاَخر،اللص

سيديياللمسيحقالثمشيئًا،يستحقلاوهو،بنافعلمانستحقوأناوأنت

معيتكونأنكالحقلكأقولالمسيحلهفقال،ملكوتكمنمجيئكيومفياذكرني

أ.الفردوسجنةفي)1(اليومذلك

شتمالأنهما،الناراللصينعلىأوجبمتىلأن،بينالاختلافوهذا

المسيحصلبقضيةأصلفيكذبوقد،الجنةلأحدهماأوجبولوقا،المسيح

تاسعفصلإنجيلهفيقالالمصلوبينصلبحضرالذيويوحنا،بذلكوكفروا

يذكرولم،(يسارهعنوالاَخريمينهعنأحدهمامعهصلباسارقين"إن:عشر

.والاختلالالاختلافتماموهذا،البتةشيئَالهقالاأنهما

المسيح"إن:إنجيلهمنوالعشرينالحاديالفصلفيقالمتى)2(أنذلكومن

فيمعيتكوناليومإنكلكأقولالحق:يسوعله"فقال32(:42الوقاالحاليالإنجيلفي()1

)يوحنافيلمريمقيامتهبعدقالالمصلوبلأنيحدثلموهذاالصلبيومنفسفيأي!الفردوس

نأإلىتلاميذهمعيوفاأريعينذلكبعدوظل!لأبيبعداصعدلملأنيتلمسيني!لا(02:17

أخطاءمنغلطةهذهأنعلماوهماعترفوقد(42:15لوقامع3:ا)أعمالاللهاصعده

كتابهم.فيالاضطرابوقعليخففواالترجمة

وديغايأتيكملككذاهوصهيونلابنةقولواالقاثلبالنبيقيلمايتملكي9(21:4)ض)2(
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117)الحملصيملَئص

سلطانكمترونبعفالأنبياءفيهقالهمامثلالمقدسلبيتسائروهودابةركب

!.دابةعلىجاءكم

علىراكئاكانالمسيحإن":إنجيلهمنعشرالحاديالفصلفي)1(مرقسوقال

أصلَا.الدابةركبأنهيذكرولم!الدابةابنجحيش

الدابة!علىراكبًاكان"أنه:إنجيلهمنعشرالتاسعالفصلفيلوقا)2(وقال

متى.قالمامثل

جحيشعلىراكبَاكان"أنه:إنجيلهمنعشرالثانيالفصلفييوحنا)3(وقال

يذكرلاالمسيحيوالوحى("داعيبلا)تكرارأتانابنوجحش-حمارأئنى-أتانعلىراكئا

بنتيااهتفيصهيونابنةياجذاابتهجي9وقال9(:9)زكرياوهومنهاقتبسالذيالنبياسم

ابنجحشوعلىحمارعلىوراكبوديعومنصورعادلهوإليكيأتيملككذاهوأورشليم

للأممبالسلامويتكلمالحربقوسوتفطعأورشليممنوالفرسإفرايممنالمركبةوأقطعاتان

أوريسليمإلىالمسيحمجيءوكان"الأرضأقاصيإلىالنهرومنالبحرإلىالبحرمنوسلطانه

كانالمقدسبيتإلىدخولهفإن!فهالخطابابنعمرأما2(:24مع23:38)متىبالدمار

.المقدسبيتفيلليهودالمسيحيالاضطهادنهايةوكانكلهاالشامفيللحربنهاية

بالغرجلركوبمنلأعجب!انييسوعوركبه،فقطجحشعنتكلم2(:11)مرقس)1(

جبلمن9التفاسيركتببحسبساعات6سيرمسافةوهيرضيعجحشعلىطويلةمسافة

".أورشليمالىالريتون

،.تلاميذهمناثنين"أرسلومرقسمتىمثل92(:91الوقا)2(

ابنةياتخافيلامكوبهوكماعليهفجلسجحشئايسوعداوجد(12:14)يوحناخالفهم)3(

؟نصدقأيهم"أتانجحشعلىجالسئايأتيملككذاهوصهيون
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مرقس.قالمامثل!الدابةابن

)لروقَلرلةر!مامَحفحَ

أنهقولهمفيالظاهروكذبهم،البارداختلافهمإلى-اللهرحمكم-فانظروا

؟؟الإنسانيركبهكيفكذلككانلىاذا،سنهلصغروصغره،الجحيشركب

زوجةمريم"أن:إنجيلهمنالعشرينالفصلفيمتى)1(قالماأيضًاذلكومن

فيمعكغدَايجلسانالاثنينولديإنلهوقالت،المسيحإلىجاءتزيداي

أ.يساركعنوالاَخر،يمينكعنأحدهما،ملكوتك

مريموهيعيسىخالةولدي"أن:إنجيلهمنالعاشرالفصلفيمرقسوقال

المسيح:ففال،فيهنطلبكبماعليناتنعمأنمنكنحبمعلميالهقالازيدايامرأة

يساركعنوالاَخريمينكعنأحدنايجلسبأنعليناأنعملهقالا؟تريدانشيءأي

".ملكوتكفي

ولاالولدينعنالقصةهذهمنشيئًاإنجيلهمافيذكرافماويوحنالوقاوأما

منوهذاا!سلأرفعحتىيفارقهولم،للمسيحملازمَاكانيوحنااْنمعأمهماعن

يسوعإخوةغيروهماويوحنايعقوبويعني"زَيَديابني"اممكتوبالآن2(02:0)متى(1)

مرقس))نجيلوكتب!المسيحخالةانهامعاسمهايذكرولم(13:55)متىفيالمذكورين

نأللقارئيؤكدوهذاأمهمايذكرولمقاثلين!قلد!بابنَاويوحنايعقوبإليهداوتقدم35(:01

المترجم.بمزاجلأخرىبلدمنالترجماتتخلفأويشاءونماويحذفونللهوىتبغاالإنجيلكتابة

لممريموأنخالتهأبناءهمأنهم،يسوعإخوةعنالإنجيلقولفسروالأنهمالحذفيكونوقد

إخونهلأناختلفتالأسماءولكنوأنكروهاخالتهاسمحذفواولذلك.يسوعغيرتنجب

أعلم.واللهويهوذا!وسمعانويوسييعقوب
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911)لعحلصيأ!لَملى

هماالولدانقالومرقس،ذلكطلبتالأمقالمتىفإن،الركيكالاختلاف

أصلَا...القصةهذهذكربعدمخالفاهماالآخرانوصاحباه،طلبااللذان

تلاميذأنإنجيلهمنالتاسعالفصلفيمتى)1(قالهماأيضااختلافهمومن

لاتلاميذكالفريزيون)2(ويصومنحننصومشيءلأي:للمسيحقالوايوحنا

.يصومون

والفريزيونالكُتَابطائفة"أن:إنجيلهمنالثانيالفصلفي)3(مرقسوقال

ولاويشربونيأكلونوتلاميذكيوحناتلاميذيصومشيءلأي:للمسيحقالوا

؟!.يصومون

السائلينوأنيصومونالفريزيونفيهالأولالنصلأن،ظاهراختلافهذا

هموالفريزيينالكُتَابطائفةأنفيهالثانيوالنص،يوحناتلاميذهموالصائمين

ولاصيامفيأنفسهميذكرواولم،معهموالكُتَّاب،زكريابنيحيىبريادةالسائلون

إفطار.

الجراديأكليوحنا"أن:إنجيلهمنثالثفصلفيمتى)4(قالذلكومن

يوخا.تلاميذهموالسائلين،يصومونوالفرش!يونيوحناتلاميذانالمقصود(9:41)متى(1)

الشريعة.علماءوهم،الفريزيونمنبدلاالفرس!يونتُكتب)2(

همهنايسالوالذييصومونالفريسيينوتلاميذيوحناتلاميذأنالمقصود(2:18)مرقس)3(

فإن33(:5لوقا))نجيلفيأماأيضَاالمؤلفمعكانتالتيالنسخةيخالفوهذاالفرشميينتلاميذ

35(.:5الوقامننفهمكماوالفرش!يونالكتبةهمالسؤالوجهالذي

وتشرلونتأكلونمامثليشربولايكللايوحناأنالمقصودأنحيثتعارضيوجدلا)4(
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)لروقإلةرلِيتمفم012َ

قالالسَنلاعيسىأن:إنجيلهمنعشرالحاديالفصلفيقولهفخالف،!والعسل

فيليوسابنوجاءكم،مجنونأنهفقلتميشربولايأكللايوحناجاءكم:لليهود

ويشربيأكلالجوفكبيرإنسانفقلتمويشربيأكلنفسهيعنيالإنسانابنمعناه

الخمر.

أحدفيوالشربالأكليوحناعننفىلأنهمتىكلامفيظاهراختلافوهذا

صريحعنالنصارىوغفلالاَخر،النصفيوالعسلالجرادأكللهوأثبتنصيه

الماءولشربيأكلوأنهإنسانابنأنهنفسهعنالمسيحقولفيعليهمالحجة

بنيةوقوام،لغذاءمددإدىمحتاجإنسانابنإنسانبأنهمنهإقراروهذا،والخمر

اللهفتعالى،إلهوابنإلهأنهفيهدعواهميكذبوهذا،والشراببالطعامجسده

كفرهم.عنكبيرًاعلوًا،العالمينرب

الفصلفييوحناقالماورسولهالثهعلىكذبهموصريح،اختلافهمومن

لي،يشهدهوأرسلنيالذيأبيإن:لليهودقالالمسيح"أن:إنجيلهمنالخامس

ثم،المسيحقولمنالصحةإلىقريبوهذا")1(،راَهولاصوتهأحدقطسمعولا

منعشرالسابعالفصلفيوقال،الصريحبالكفروالمعنىاللفظفيمتىخالفه

،الحواريونويوحناوحافصوبثروومعهطابورجبلعلىطلعالمسيح"أن:إنجيله

آخرفي"المكتوبمنبدلَا(11:18)متىخمر"وشزيب"اكولالمسيحعنقالالحاليوالإنجيل

(.الجوف)كبير"الصفحةهذهفيسطر

وهذاهيثته"ابصرتمولاقطصوتهتسمعوا"ولمالأبعنيسوعقال37(:5يوحنا)إنجيل(1)

وعندالمسيحتعميدعندالأناجيلتخريفبحسبمراتعدةالأبصوتسمعواأنهميخالف

اليهودأمامجهزاصلانهفياللهيدعوالمسيحكانوعندماالجبلعلىمعهلىايلياموسىظهور

28(.:12)يوحنا
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121)لصلييؤ!لعلى

قدروافماشمسأوقمركانهيضيءالمسيحوجه)1(إذالجبلفوقاستقروافلما

اصطفيتهالذيولديهذايقولالسماءمنالآبصوتوسمعواإليهينظرون

إنجيله.منالتاسعالفصلفيمرقسقالوهكذا"بهواَمنوامنهاسمعوالنفسي

أنتمللحواريينقالالمسيح"أن:إنجيلهمنعشرالرابعالفصلفييوحناوقال

لهفقال؟الاَبرأيناكيفسيدييا)2(الحواريفليبولهفقال،وعرفتموهأبيرأيتم

".أبيرأىفقدراَنيمنفليبوياوعرفتمونيكثيرمعكمليفليبويا:المسيح

قالهمافبينالاختلافأما،الفاحشوالكافر،الظاهرالاختلافمنوهذا

أحدسمعولا،ورسالتهنبوتهبصحةلهيشهدأرسلهالذيأنالمسيحعنيوحنا

أبيرأيتمأنتمللحواريينقالالمسيحأنالمذكوريوحناقالماوبين،رمهولاصوته

الذينالثلاثةوأن،طابورجبلقصةوكذلك،أبيرأىفقدرآنيفمن،وعرفتموه

قولهم،عنوتعالىتبارك،العبادربيعنيالاَبكلامسمعواعيسىمعكانوا

نألتهوحاشا-،لنفسياصطفيتهالذيولديهذا:المسيحعنلهمقالوأنه

بصدقه.يشهدممابرناباإنجيلالايذكرهلم،طابورطورالجبلاسم(1)

نأمنهيريدوكأنهوكفانا"الاَبأرناسيديافيلبسله"قالأن8-9(:14يوحنا)إنجيلفيجاء)2(

الإنجيلكاتبولكنأحديراهلااللهأنالتوراةمنيعلموناليهودفكلبهيستهزئاويسكت

ولممدتههذهزمانامعكمأنا:يسوعله"قالعجيبَارذاالمسيحلسانعلىفكتب،يخترعانأراد

المسيحوكأن؟"الاَبأرناأنتتقولفكيفالاَبرأىفقدرمنيالذي؟فيلبسياتعرفني

أبتاهو"يادامنياعظم"أبيالمسيحقولمثلالأناجيلفيجاءمماالكثيريعارضوهذا؟يتعجب

السماويو"أبوكم"يجازيكمالسماويو"أبوكم"روحيأستودعيديكبينأبتاهو"يا"لهماغفر

اغ.السماء"...فيالذيأبانافقولواصليتمو"إذالكم"يغفر
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!لرومَحفغ!الةكر!أفي122َ

ولدأنهلعيسىيشهدفكيف-والولدالصاحبةعنتقدس-كلامهنحلوقاتهيُسمع

عيسى،رسولهوعلىعليهالكذبفيالثهعلىوجرأتهمبهتانهممنهذابل،الله

ولدوكونه،المسيحألوهيةفيعقائدهمترويجالامماذيبهذهيحمعومقصودهم

التناقضفيحكمتهوباهرقدرتهبعظيمالثهاْوفعهمئم-ذلكعنالثهتعالى-الله

.يشعرونلاأويشعرونحيثمنوالمعنىاللفظوتدافع،النقلوتخاذل
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السابعالباب

الكذبمنعيسىالىنسبوافيما

واعتقادهم.أقوالهمجميعمناللّهبرأهقدعيسىوأن

قالعيسى!أن:إنجيلهمنوالعشرينالثانيالفصلفيلوقاقالهماذلكفمن

أبيمنأرغبأنامنهملبترو)1(قالثم،يقينكمفسادأرادالشيطانإنللحواريين

عنوارتدبعيسىكفرهذابترو)2(أنثميقينكفسادعلىسبيلَاللشيطانيجعلألا

يقينه،فسادعلىلهسبيللاالشيطانبأنلهعيسىإخبارمنقليلةأيامبعددينه

هذاأ.بتروإلامنهمأحديكفرلمعيسىتلاميذوأن

رجلعنينقلونهفيماالمخاذيلهؤلاءتناقضإلى-اللهرحمكم-فانظروا

شخص!عنيخبرفكيف،إلهوابنإلهأنهذلكومع،معصومنبيأنهاعتقدوا

ثم.يقينهفسادعلىسبيلَاللشيطانيجعللاأنلهاللهسألأنهتلاميذهمنواحد

الشيطانوأفسدوارتدكفرالذيهوالدعاءبهذاخصهالذيالتلميذانيقولون

الكفرمعالتناقضهذايجهلأحديكادوهل،التلاميذجميعدونمنويقينهدينه

وحذفوا)يمانكأيفنىلالكياجلكمنداطلبت:بطرسلنلميذهالمسيحقال32(:22الوقا)1(

المسيحسيطلبفكيف،واعنحالمعنىولكنكتابهمفيالمسيحكلامكلفيكعادتهمالجلالةلفظ

الأمورهذهعلىيقدرولااللهعبدالمسيحانالاالتلاميذكيرقلبفيالإيمانيحفظأناللهمن

فيالأمرونفسواحدوالآبهوانهقالأنهالسابقةالصفحةفيزعموافكيف؟تلاميذهمعوهو

2(.6-ا:17)يوحنا

.والحراسالخدمأمامالمشحويلعنيسبوأخذ،المسيحيعرفأنهبطرس)نكاريعني)2(
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صريحمنكلهوهذا،أخبارهمفيالخلفووقوع،الأنبياءعلىالكذبتجويزفي

منبالتهفنعوذ.الأضاليلهذهمنشيئاقالماواللهالسلاعيسىعلىأكاذيبهم

.الخذلان

قالالمسيح"أن:إنجيلهمنالخامسالفصلفييوحنا)1(قالهماذلكومن

".يصنعأباهرأىماإلايصنعأويعملأنيقدرلاالابنأنلكمأقولحقًالليهود

منشيئايصنعأباهرأىوما،وشربأكلالمسيحأنبالقطعالمعلومومن

ولكن،شيئًاهذامنيقللموعيسىهو،إلاإلهلاصمدقدوسلأنه،ذلك

البتة.منهشيئًايقولوالمالثلاثةأصحابهفإن،وحدهيوحنااللعينعليهكذب

عيسى"أن:إنجيلهمنعشرالسابعالفصلفييوحناقالهماأيضاذلكومن

لي،تستجيبدائمَاأنكأعلمأناإلهييا:وقالموتهقبلاللهإلىتضرعالشلا

بتواترومعلوم،"والآخرةالدنيافيشيءكلمن)2(تلاميذيتنجيأنفأسألك

بالسيف،مقتولَاماتأكثرهمعيسىتلاميذأن.النصارىعلماءجميععنالنقل

نألتهوحاشا،العذاببأنواعوعذب،بعضهمجلدوسلخبعضهمصلبثم

تنالهمثمالدنيافيشيءكلمنتلاميذهينجيأنعيسىرسوله-تعالى-اللّهيسأل

ينظرماإلاشيئَانفسهمنيعملأنالابنيقدرلالكمأقول"الحق:يسوعقال(5:91)يوحنا()1

الابن.يعملهالاَبعليهيوافقماأي"يعملالاَب

المسيحيين.المؤرخينتأريخبحسبشهداءأوقتلىماتواالمسيجتلاميذكل(9-17:15)يوحنا)2(

أعلم.والله

http://www.al-maktabeh.com



125)لحلمِيأملَعلى

وأصحابه،المسيحعلىكذبالذيهوفيوحنا،الموتاتوقبائحالْمَثُلاتُهذه

البتة.منهشيئًايقولوالمالثلاثة

ال!لاعيسى"إن:إنجيلهمنعشرالخامسالفصلفييوحناقالماذلكومن

كانتما،)1(قبليالأنبياءمنأحدبهيؤتلمبماالمعجزاتمناتِيتأنيلولاقال

يعلمفانه،هذايقولأنعيسىوحاشااليهوديعني"بيإيمانهمبقلةذنوبلهم

واليسعإلياسوكذلك،عظيمةكثيرةبمعجزاتأتىالمَتلاموسىأنبالضرورة

كمااللأبرصأبرأواليسع،كعيسىالموتىأحياوكلاهماعيسىقبلكاناالينَبممزعَلىم!3

بهيأتلمماالمعجزاتمنأوتيتقالعيسىأنيزعمونفكيفال!خلاعيسىأبرأ

ذلك.منشيئاينقلوالمالثلاثةوأصحابه،هذافييوحناكذببل،؟قبليمنأحد

لوجهيتركمنقالالمسيح"إن:إنجيلهمنالعاشرالفصلفي)2(مرقسوقال

1(

2(

فإنَويعقليفهملمنوقوةعدذاالمسيحمعجزاتتفوقاورموسىومعجزات2(51:4)يوحنا(

كماعصاتعودثمالحيواناتمنحولهمايثلضخفاحيوانالتصيرالجمادالعصافيالحياةبعث

منبكثيراكثرمعجزةلهىمرأتثلاثةالمعجزةهذهرتتكرر،موسىيمسكهاأنبمجردكانت

ألف006كبيرشعبليعبرالهائجالماعالبحرشقوكذلكصورتهنفسفيالميتالإنسانإحياء

يأيفعلمثلماضحلةبحيرةفيالماءعلىالمشيمنالمراتماتأعظملهومثلهجشورائهومن

وهكذا.ساحرأوصالحعرجل

آباأوأخراتأواخوةأوبيئاتركأحدإليس:والتلاميذلبطرسالمسيحقال92(:01)مرقس(

أنهموالتزييفضعف"مائةويأخذإلاالإنجيلولأجللأجليحقولَاأوأولادَاأوامرأةأوأمَاأو

ولاإلهَاالغولهذاقائليكونفلاقتلىماتواكلهمبينما،الزمانهذافيالمكافأةهذهكلجعلوا

ونعيمهاالجنةلإنكارواضخاتحريفاالزمانهذافيالقولهذايكونأنإلا،اللهسنةيفهمولانبيَا
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ولهالاَخرةوفيالدنيافيمرةمائةتركماقدريأخذفإنه،ذلكغيرأوجنانَاأودارًا

الجنة.

مائةتركماقدريأخذ"أنه:إنجيلهمنعشرالتاسعالفصلفيمتى)1(وقال

الدنيا!.يذكرولمالجنةولهمرة

ولمتركمماأزيديأخذ"أنه:إنجيلهمنعشرالثامنالفصلفيلوقا)2(وقال

علىظاهركذبوهذا،هذامنشيئًاذكرفمايوحناوأما،الدنيا"ولاالجنةيذكر

ولا،عيسىيدعلىذلكوغيرومتجرَاوجنانَاديازاتركواكثيزاخلقَافإن،عيسى

هذا،يقللمفعيسى،ذلكمنقريبَاولاالدنيافيمرةمائةتركواماقدرمنهأخذوا

عليه.كذبواولكن

الفريزيين"إن:إنجيلهمنعشرالتاسعالفصلفيمئىقالماأيضَاذلكومن

أمالهمفقال؟مسألةأقلعلىامرأتهيطلقأنللإنسانيحلهل:للمسيحقالوا

أباهالإنسانيتركالمرأةأجلمنقالوالأنثىالذكرخلقالذيأنالتوراةفيقرأتم

وحدَا()3(.لحمَاويكونان،بزوجتهويجتمعوأمه

التيالجنةفيشكونوغيرهاالزوجاتمنضعفالمائةهذهأنوالحقالمسلمونبهايؤمنالتي

لسالوهإنجيلَامعهيكنلمولو"الإنجيل"لأجلالمسيحقوللاحظ،الأبديةبالحياةاستبدلوها

؟إ.عنهتحدثناالذيالإنجيلهو"مابالطبع

(.الزمان)هذابدون"الأبديةالحياةويرثضعفماثة"ياخذ92(:91!متى(13

السابق.التعليقونفس،كئيرةأضعافاالزمانهذافيدايأخذ28(:18الوقا)2(

واحدَالما.جسدَا"ويخونانالآن)3(
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تباركقالهماالكلامهذافإن،التوراةوعلى،)1(عيسىعلىكذبوهذا

خلقنامحينلأنه"حتخلاآدمعنالنبويةالكتبحكتهولكن،وتعالى

يتركهذهأجلمن:قالورآهااستيقظفلماضلعهمنحواءزوجه-تعالى-الله

إلىهذاينسبأنعيسىوحاشا،واحدةلحمةزوجتهمعويكونوأمهأباهالإنسان

جم!ال!هالثهقالماإلايقولفماوالإنجيلالتوراةيحفظكانوهووالإنجيلالتوراة

.يقولوهلمالثلاثةوأصحابهالقولهذافيمتىعليهكذبولكن،فيهما

قال"صشلاعيسى"أن:إنجيلهمنالثالثالفصلفييوحنا)2(قالماذلكومن

فيفإن"صبلاعيسىعلىوكذبباطلوهذامنهاأهبطماإلاالسماءإلىيصعدما

يْبلمنهاهبطايكوناولمالسماءإلىصعداالث!فيعَد!قاصهالياسإدرش!أنالتوراة

إلىصعدالحَنلاعيسىأنالإنجيلوِفي،صعودهماوقتإلىوعاشاخُلقاالأرض

وما،معراجهليلةالسماءإلىصعدقد-لَخزونبينا.محمد،منهاهبطيكنولمالسماء

ينقلوالمالثلاثةوأصحابه،عيسىعلىهذافييوحناكذبفتبين،منهاهبط!لان

قيلالأرواحإلابهعنيَوماهذاقالعيسىأنائنصارىمنقائلٌقالفإن،ذلك

السماءإلىصعدواالذينالأنبياءأنفيهمافان،والإنجيلللتوراةمخالفهذا:له

أبذايعنيلاوهذاوأنثىذكرأالإنسانخلقاللهان27(:ا)تكوينكتابفوليعنيالمسيح(1)

الأناجيل.مزلفيمنوالتزيف،الزواجتحليلبلالطلاقتحريم

لبهونواولمالسماءإلىأصعدهماللهأن:عنهمقالوامَنْذكرتأنسبق(!ا.3ْيوحنا))نجيل)2(

إلىحئاأخذهتمأنهزعمأيضَاويولس.المسيحعنهناالإنجيلمؤلفيزعمكماالسماءفيقبلأ

.(12الثانيةنَورنثوس)ألصفهويدعونهكما!اختطافوحادالسماء
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قالعيسىقالوافإن!محمدنبيناصعدمامثلأرواحهممعصعدوابأجسادهم

الىبهاالملائكةيصعدالموتفعندأجسادهمماتتالتيالبشرأرواحبهوعنىذلك

العمومالألفاظفيوالأصل،الاستدلالمعهيسقطاحتمالهذاقلناالسماء

تذهببل،السماءإلىأرواحهمتصعدلاوالكفار،خلافهمايثبتحتىوالحقيقة

السَخلأعيسىعلىكذبهموتبينقالوامافبطل،سِجِّينإلى

عيسى"أن:إنجيلهمنوالعشرينالحاديالفصلفيمتى)1(قالماذلكومن

الطريقمحجةقربتينشجرةفرأىالحواريينإلىيمشيوهوالجوعالسَنلاأخذه

ساعتهاأ.منفيبستعليهافدعى،ثمرةفيهاوجدفمامنهاليأكلفقصدها

لمأنهفيهوزادالخبر،هذاإنجيلهمنعشرالحاديالفصلفيمرقسونقل

التين.فصليكن

يبررونالمسيحيونوالمفسرون(11:12)مرقسفيالقصةنفستخالف(21:18متى)إنجيل)1(

التين،أوانغيرفيفيهاثمروجودلعدمالتينشجرةلعَنَالمسيحأنزعمواأنهمالمنكرالفعلهذا

فلامنهمالنبوةفخرجتعليهمدعاالمسيحوان،إسرائيلبنيلأمةلَرمزالت!شجرةإن:فقالوا

33(:21)متى)الكرم(مثلفيالمسيحكلاممعهذاجمعتفإذاالمسيحبعدنبيمنهميكون

الكرمصاحبيعطونآخرينكرامينإلىاليهودمن()الكزموانتقالالابنبقتلانتهىالذي

الزاوية،رأسفصارالبناءونرفضهالذيالحجرعنالأنبياءنبوءةعنقالثم،أوقاتهافيالغمار

عنهماثملهذاأناليهودعلماءوفهم-الأنبياءأع!لمأي-ضدهوقفمنكليسحقوأنه

الذين،وأمتهالأنبياءخاتمعننبوءاتأنههـسبقكلمنتفهم،المسيحيقتلواأنفطلبوا

عاداهم.منكلويخذلأعدائهمكلءلمىوينصرهماللهسيكرمهم
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منالتينيلتمسأنهعيسىاللهنبيإلىنسبواكيف-النَهرحمكم-فانظروا

دعاأنهقالواثم،والمجانينالصبيانيفعلهلاوهذا،فصلةغيرفيالناسأشجار

وألمالكملكاتكونأنتخلواولا،العقوبةبهتستحقذنبلهاوليسفيبستعليها

لاوورعهزهدهعلىعيسىفإن،لمالكملكًاكانتفإن،بهامرمنلكلمباحة

وإن،ذلكمنععلىمتفقةالشرائعلأن،مالكهاإذنبغيرمنهاالأكلعلىيقدم

هولأنه،منهاالناسمنفعةتنقطعحتىباليبسعليهايدعوفلاللناسمباحةكانت

عكسعلىلاومصلحتهمالخلقمنفعةعلىالثهجبلهم!نَنَهمفاللأمرالأنبياءوجميع

التوفيق.وبالته،القصةهذهمنإليهنسبافيما)1(ومرقسمتىكذبفتبين،ذلك

إنجيلمنماخوذمتىإنجيلوأنعليهأملاهأوبولسكبهمرقسإنجيلأنعلماوهمبعضقال)1(

أنهيظهرلالكيعمذاتاختلفوقدمتىلإنجيلملخصهومرقسإنجيلأنأعتبروأنامرقس

وبعد،السماءوحيعلىافتروهبمايفضحهمأنأراداللهلأن،الاضطرابفظهرعنهمأخوذ

أخطاءوجودتوضحيدهبخطأبيكتبهااوراقامنهيدزسكانالذيإنجيلهفيوجدتأبيموت

أسالهمالقساوسةكبارإلىولجأتأجدفلمالأخطاءلهذهمخرجَاأجدأنوحاولت،الأناجيلفي

ولا،الأناجيلفيأخطاءوجودمنانزعاجيمنويسخرونبهايعلمونفوجدتهملهانفسيرعن

لهففلتيحتفوا.أنفيجب؟رجالأريعةأليسوا؟يهموماذاأحدهموقالجوائالهايعرفون

الشخصي.رايهكتبمنهمواحدكلأنيمغلاالوحيإنفقال؟الوحيوأين

والإنجيلالب!ثررأيفيهيتدخللاالإلهيالوحيانأؤمنكنتفقد.الأناجيلفيثقتيوانهارت

أبذا.يخطئلا
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الثامنالباب

الله.أعزهمالمسلمينعلىالنصارىيعيبهفيما

)1(الرهبانيةأهلبخلافيتزوجونالمسلمينمنالصالحينأنقالواماذلكفمن

نبيَاكانالس!لاداودأنعلىدينكمفيمتفقونإنكم:لهمفيقال،النصارىمن

نأ:التوراهَوفي،ومنكممنابالإجماعالوليمرتبةمنأعلىالنبيومنزلة،ملكًا

وإنا،لا،ذكورًاولدًاخمسينمنأزيدمنهنلهوولد،امرأةطئةتزوجالسنلا!او!

التوراةأنتعتقدونوأنتم،التوراةفيثبتكما،امرأةألفتزوجالَلاوسليمان

الأولادلهموولدتزوجوا!رصفئل!فيالاْنبياءجميعوكذلك،الثهعندمننزلحق

منيتزوجأنللرجليحل:التوراةوفيمحفخبماإلبمبصزكريابنويحيىعيسىإلا

فيتاذنوا)3(لمالنصارىمعشرياوأنتم،نفقتهنمنعليهنيقدرماالنساء)3(

فيالحاليالمسيحيينصوموكذلك،الشيطانعملمنضلالبانهابولسوصفهاالرهبانية(1)

الأزمنةفيإنهصرئحايقولالقدسالروح)ولكن(ا:4تيموثاؤسإلىالأولىبولس)رسالة

عنمانعينشياطينوتعاليممضلةأرواحَانابعينالإيمانعنقوميرتد-الإسلامقبل-الأخيرة

،.الحقوعارفيالمؤمنينمنبالشكرلتتناولاللهخلقهاقدأطعمةعنيمتغأنوآمرينالزواج

عددبدونالزوجاتبتعددالأمرأجدولكن،الزوجاتعددتحديدأجدلاالحاليةالتوراةفي)2(

مواضيع.عدةفيواضحمحدد

)تثيةالبكر،المكروهةابنعلىالمحبولةابنتقديملهيحللاامرأتانلرجلكانإ)ذا:مثال

وكسوتهاالأولىالزوجةطعاممنينقصلااخرىزوجةلنفسهاتخذ"إن(-12:1516

وغيرها.(21:51)خروجومعاشرتها،

الزوجاتتعددشريعةطبقواالأولىالقرونفيالمسيحيينانيقينايعلمونالمسيحيةعلماءكل)3(
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بولسبقولذلكفيتمسكتموإنما،الإنجيلوفيالتوراةفياللهشرعهبماالتزويج

غيرأحديتزوجألاأمركمالذيهووبولس،نبيبمنزلةأنهأوائلكمزعمالذي

واحدةامرأةالقسيسيتزوجأنوأمركم،بأخرىعوضهاماتتفإذا،واحدةامرأة

خالفتمالتزويجفيدينكمأنتبينوقد،التزولجعليهحرمماتتفإذاثيبًالابكرًا

جميععلىفحرمتمالاْبكار،القسستزويجفيبولسوخالفتم،الأنبياءفيه

وأهذاعلىذلكفييعنمدونوجهالكمسفهاؤكموصار،)1(التزويجالقسيسين

التزويج.فييفعلونماالمسلمينأولياءعلىيعيبون

وأهلالسماويةالكتبفيمنصوصحلالذلكأنفيعلمونعلماؤكمفأما

نبينالهموقال،فيهاعليهممشقةلاالتيالسمحةبالحنيفيةعليهماللهمَنالإسلام

علىمازالواطوائفهموبعضباتباعها.المسيحأمرهمالتيالتوراةفياللهأوامربحسبوالطلاق

وذلك،فقطالزناعلةلغيرالطلاقحرمبلذلكيحرملمالمسيحلأنوالطلاقالزوجاتتعدد

مناستثناةاأيواحدةلامرأةزوخاوالشماسالأسقفيكونأنلهمبولسأوامرمنمفهوم

لهموأحل،الانفصالباسمالطلاقلهموأحل(ا:تيطس،3الأولىتيموثاؤس)رسالةالقاعدة

الزوجاتلتعددبولستحريمعنهناالكاتبذكرهماأما27(:7الأولى)كورنثوسالمطلقزواج

الموجودالكتابفيكانولعله،الحاليةالطبعةفيموجودغيرفهوبأخرىالقسيسلزواجوتحريمه

.عصرهفي

فييتزوجلا-الكهنةرئيس-والأسقف،فقطالكاثوليكحاليَابهيعملالقسيسزواجتحريم(1)

بالمخالفة-الأساقفةرئيس-والباباالبطركوكذلك،الرهبانمنيكونأنولابدالطوائفكل

وهذا.فقطالبكرالفتاةمنالقسيسيتزوجانيعنىالأبكار"القسس"تزويج:وتولهلكتابهم

9(.:12الاويينالتوراةفياللهشرعهوبلبولسشرعليس
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بالتناكحفهم،")1(القيامةيومالأممبكممباهَفإنيتناسلوا"تناكحوا!لد:محمد

ض!.نبيهمأمرذلكفيامتئالهملأجلمثابونوالتناسل

فيعندكمإن:لهمفيقال،الاختتانالإسلامأهلعلىالنصارىتعيبهومما

فكيف،الأعيادأكبرمنعندكمختانهويوممختونَا)2(،السَتلاكانعيسىأنالإنجيل

إبراهيمأنتعتقدونإنكمثم،نبيكمأمرمنتعظمونهماالمسلمبنعلىتنكرون

كمابالختانأمرهم-وتعالىتبارك-الثهوأن،)3(مختونينكانواالأنبياءا!لاوجميع

نبيكمسنةتركتملأنكم،عليكموالإثم،عندكمفالعيب،التوراةفيعندكمهو

أفعالعابمنوكل،تعيبونهصرتمثم،الأنبياءجميعفيهوخالفتم،الختانفي

وبأنبيائه.بالتهكفرفقد،لهماللهشرعفيماالأنبياء

،ويشربونيأكلونالجنةأهلأناعتقادهمالمسلمينعلىأيضَايعيبونهومما

1(

2(

3(

الألبانيوقالداودأبورواه!ا(مَم1َيكُنممُكَاثِزفَإئيانوَلُودَانوَدُودَ)ثَزَوًخواص!اللهرسولقال(

صحيح.حسن

أيامثمانيةبعدحامكلالعيدبهذايحتفلونومازالوا21(:2لوقا)إنجيلفيمذكورالمسيحختان(

المح!موسىللنبياللَهشريعةبحسبالمسيحميلادعيدمن

الههماللهيكونأنمستحقينليكونوا،نسلهمنالذكوروكلهويختتنأنإبراهيمامرالله(

إبراهيمأبيهبعدإسماعيلهوالمختونيناولفكان،عظيمةأممَاويكونواالميعادأرضويعطيهم

كتابهمفيجاءكماالأبدإلىلنسلهاللهوعوداستحقمنأولإسماعيلفصاربخنماالنن،

إلالهشريكلاوحدهللهوعبيذاعظيمةامةكلهمإسماعيلنسليصبحولم(17:)تكولن

يكونلايختقلامنال!نلاوكلموسىللنبيشرلعتهفيبالخناناللَهأمرص!وكذلكمحمدبسيدنا

.(-2ا:21والاويين(1-17:134)نكويناللهشعبمن
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منوالعشرينالسادسالفصلفيمتى)1(قالوقد؟ذلكتنكرونكيف:لهمفيقال

فيهاوقتلهأخذهالتيالليلةفييتعشىوهوللحواريينقالالسحلاعيسى"إن:إنجيله

وهكذا،"الجنةفيإلاهذابعدشرابًاأشرببقيتماإني،-زعمهمعلى-اليهود

إنجيله.منعشرالرابعالفصلفيمرقسقال

القالعيسى"أن:إنجيلهمنوالعشرينالثانيالفصلفيلوقاوقال

يعلمونالنصارىوعلماءالجنةفي)2(طبلتيعلىوتشربونتأكلونأنتمللحواريين

ذلكوكان،حواءوامرأتههوالجنةفيعنهاالمنهيالشجرةمنأكلالسَنلامدمأن

ينكرفكيف،والإنجيلالتوراةفيمنصوصوهذا،الأرضإلىهبوطهماسبب

كلأنعلىهذافيمعولونوهم)3(،والشربالاكلالجنةفييكونلاأنجهالهم

المسيحأنتوضح3(.-22:51الوقاواوضحهموأهمهم25(:41و)مرقس92(:26)متى(1)

يأكلأنووعدهم،تلاميذهمعالخمروشرب-الفصح-المشويالخروفيأكلأناشتهى

كلويكملاللهملكوتياتيان"بعداللهأعذهالذيالمكانفيالآخرةالدارفيويشربمعهم

شيء".

قبلهاعنهقالالذيملكوتي،فيمائدتيعلىوتشرلوالتأكلوا9الحاليةالطبعةفي03(:22الوقا)2(

الدارفيوالشرابالطعاموجوديؤكدوهذابهخاصَاالجنةفيمكانَاأيملكوتَا!أبيليإجعل

نأأيضَايعنيوهذاونعيماثاثفيهابيوتفيالمشتهياتبكلوتمتعهمالجنةأهلوتزاورالاَخرة

له.اللهاعدهماإلاالاَخرةالدارفييملكلاالمسيح

بأجساديكونونالاَخرةفيأنهمبولستأليفبحسب،الاَخرةفيالجنةوجودينكرونالنصارى)3(

)تسالونيكيالمسيحمعالسماءفيكالملائكةويصيرون(-51:4353الأولى)كورنثوسروحانية

،بالذاتالنقطةهذهفياليهودناقشالمسيحأنفيؤكدبرنابا()إنجيلأما(-17ا4:6الأولى
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علمواوما،ذلكمنمطهرةوالجنة،وغائطبولفضلةمنلهلابدوشربأكلمن

يخرج،ويشربونهالجنةأهليأكلهمابأنأخبرناالاممبرالحكيم!دلهمحمدَانبيناأن

ولافيهايبصقونلاوأنهم،المسككرائحةرائحتهعرقأيرشحعليهم

الجنةفيأنعلىوالرسلالكتبوأجمعت،يتغوطونولا،يبولونولا،يمتخطون

منوكل،الأعينوتلذهالأنفستشتهيهماوغيرهالطيرولحومالفواكهأنواعمن

اعتقادمنباللَهنعوذ،العيشنكدمعذبفهوفيهااللذاتهذهمنوحرمدخلها

،الموتبعدالجنةنعيمأنمنالملاحدةتقولهماإلىيؤديذلكاعتمَادلأن،ذلك

لم!انوالنصارى،الأجساد)1(بعثةينكرونلأنهم،بالأجسادلابالأرواحهوإنما

وأما،الجنةفيتتنعمالتيهيالأرواحبانالقوللزمهمفقد،بهذايصرحوا

1(

الدنيافيتعبالذي)ن:لهمقاثلأ،الآنالنصارىيقولهالذيهذاقولهمبكذباليهودوأفحم

وهذا،الثهبطاعةالدنيافيمنهحرمبماالجنةفياللهيكافثهأنفلابدالجسدهووالصلاةبالصوم

لعازروالفقيرالغنيقصةفي(16:91لوفا)إنجيلفيثابتوهذا(-916917)برناباالنهعدلهو

صارماتمابعدالننيا)ن:قالالمسيحلأن-القبرفي-البرزخفيوالعذابالنعيمتثبتوالتي

نأاي،!الظلمعنالخمسة)خوتهليرجعأبيهبيتإلىرسولايرسلأنوطلب،العذابفي

النعيم.وكذلكالدنياأثناءحادثالعذاب

في"هكذا(15:42الأولى)كورثوستفسدلاأجساذاتكونالاَخرةفيالأجساد)نبولسقال(

يكتبهااليالفلسفاتولكنصحيحامروهوفساد"عدمفيويقامفسادفييزرعالأمواتقيامة

حيوانئاجسئا"يزرع:فقال،كلهكتابهمفيلهااصللاالتياليهوديةالعقيدةإلىينتقلجعلته

كما.لابراهيمأولاذاالحجارةمنيقيمأنقادراللهلأنفاسدقولوهذاروحانئا،جسئاويقام

الجنة.فييخلدونالبشرجعلعلىقادراللهفإن9(؟3)ضال!نرعلهتهازكرياابنيحيىقال
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المعقولخلافوهذا،بهقوامهاالثهجعلالذيبالغذاءإلالهانعيمفلاالأجساد

.والمنقول

وغيرويواقيتقصورالجنةفيقولهم،المسلمينعلىأيضًاينكرونهومما

جوانقصةفيإ)1(القديسين"بنورالمسمىالكتابفيعندكمإن:لهمفيقال،ذلك

كبيروموكبخدامومعهماالحريرثيابعليهمابشابينيومذاتمرأنهالإنجيلي

وتصدقاالمذكورجوانوتبعا،عليهكاناماتركاحتىوهددهما،بالنارفذكرهما

عظيم،زىفيعليهماخدامهمامرمدةبعدكانفلما،خدمهماعلىبمالهما

عليهما،ذلكواشتد،الدنيانعيممنفاتهماماعلىوندمافحزناوخذَامومواكب

الدنيا؟نعيممنفاتكماماعلىوحزنتماندمتمالهصاوقال،جوانذلكففهم

الواديمنبأحجارفأتيانياذهبالهمافقال،صبرأذلكعنوجدناما،نعم:فقالا

إلىاذهبا:فقالنفيسةيواقيتكلهاوهيأخرجهاثم،ثوبهتحتفجعلهابهافأتيا

الجنة،فيلكمانصيبلاولكن،لكماكانمماأكثربثمنهااشترياثمفبيعاهاالسوق

أتوابقومإذاذلكفيهمفبينما،الفانيالعاجلبهذامنانصيبكصابعتمافإنكما

،-تعالى-اللهبإذنالميتهذاياقم:فقاليحييهأنالمذكورجوانمنورغبوابميت

لهمافقالالجنةنعيممنفاتهماعماالرجلينأخبرهذينجوانفقال!الميتفقام

،لونكلعلىبالياقوتمبنيةقصورالجنةفيلكماكانتقد:ميئاكانالذيذلك

واتبعواشيءكلوتركاتاباهذاالشابانسمعفلما،وكذاكذامنهاقصركلطول

اليقين.أتاهماحتىعيسىدينعلىجوان

تونس.فيكانولعلهالاَنموجودغيرلماالقديسين"نوركتا!(1)
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الصالحينمنعندكموهوريانفلانأنالمذكورالكتابفيأيضًاوعندكم

الذهب،أطباقفي)1(الجنةمنبطعاميومكلتأتيهالملائكةكانتالكبارالقديسين

لاأنتنكرونفكيف،الألواننحتلفةنوارالمناديلوفوق،الحريرمناديلوعليها

عليكمحجةالقصةوهذه،والطعامالحريروثيابالذهبآلاتالجنةفيتكون

العقلاءجميعصحتهعلىواتفق،ذلكمنالنبويةالكتبنقلتهماسوى

.تجهلونأنكموتجهلون،تجهلونقومولكنكم،الشرعيين

يقومبمايومكلتأتيهكانتالملائكةأنشنتونقصةأيضَاالمذكورالكتابوفي

يومًاأتاهوأنه،الألوانالمختلفالجنةأهلطعاممنوعشيةبكرةالغذاءمنبه

اليومذلكفيالملائكةفأتتهالعبدبباولسيعرفكبيرقدسيعندهمصاعرجل

مناديلوعليها،الذهبأوانيفيالجنةطعاممنيومكلتأتيهكانتمابأضعاف

التطويل.خوفتركتهولكنكثير،هذامنكتبهموفيالحرير،

فيقالتَصْفِرالمَيه!عىا!نبياء)2(بأسماءتسميتيمأيضاالمسلمينعلىيعيبونهومما

وهمبهمتبركًاالأنبياءبأسماءسميناقدونحن،ذلكعليناتنكرونكيف:لهم

الملائكةبأسماءتسمونوأنتمأنفسكمعلىتنكرونلاوكيف،؟دممبنيجنس

التوفيق.وبالته،هذاعنقطعَالهمجوابولا،؟وعزرائيلوميكائيلكجبربل

(3:8و)حزقيالا(64:4)مزمور،8(:2)تكولنانبيائهمكتبفيمذكورةالجنة(1)

وغيرها.(22،12:01:4رؤياو)

اسميتخذونأنهموالأعجب،أيضَاالأنبياءأسماءلأنفسهميتخذونوالمسيحيوناليهود)2(

اسصهاويتخذونإلههمأمسلمأنويعتقدون،المسيحأيوخرششوعيسىمثلأيفئامعبودهم

لبناتهم.أيضا
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التاسعالباب

والزبوروالإنجيلالتوراةبنص!همحمدسيدنانبوةثبوتفي

الدهرآخرإلىملتهوبقاءورسالتهببعثتهالأنبياءوتبشير

أجمعين.وعليهمعليهاللهصلوات

أنزلهكتابكلفيثابتة!محمدنبينانبوةثبوتأن-اللّهرحمكم-اعلموا

به.بشرواقدالأنبياءوجميع،-تعالى-الثه

فإن،التوراةمنالأولالكتابمنعشرالسارسالفصلفيماذلكفمن

سارةمنهربتلماهاجرأن"وذلك،واحدسفرفيجصتكتب)1(خمسةالتوراة

التكوين،:وهيكتببخمسةإليهأوحىأوموسىعلىانزلاللهأنوالنصارىاليهودزعم)1(

علىانزلاللهأنإلىتشيرالكتبوهذهإ.الشريعةداتثنية،الأحبار"دالاويين،عدد،خروج

بكتابةوامره(-17ا:02)خروجالحجرمنلوحينعلى()الناموسالعشرالوصاياموسى

أنزلثم2(18:0)خروجيذكروهالموشرائعفرائضعليهوانزل(17:41)خروجكتاب

نزلثبم7(:42)خروجاللهبأمرالعهد""كتابفيموسىفكتبها2(1:)خروجاحكامعليهم

والوصيةوالشريعة(42:12)خروج!!الحجارةلوحياللهفاعطاهصعدثمالجبلمنموسى

خيمة-المسكنيصنعكيفاللهفاراهوصعدنزلثم!!لتعليمهماللهكتبهاالتي

ولماالبيتوخدمةالذبائحشرائعوأعطاه8(:2ه)خروج-العهدتابوت-والتابوت-الاجنماع

والذبائح2(:الاويينالقرلانشرائعواعطاهداخلهافيوموسىالربدعاالاجتماعخيمةبناءتم

الكبائروكلوالطلاقوالزناالزواجشرائعثم(3-17الاويينوالنجاسةوالطهارةوالكفارات

لما"تثنيةكتابفيهذاكلأعادثمداعدد"الصحراءفيتاريخهمذكرثموهكذا2(-ا18الاويين

عليهمقرأثم"لاويبنيللكهنةوسلمهاالتوراةهذهموسىداوكتب9(:31)تثنيةفيقالحتى
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تريدين؟ماهاجريالهافقال،الملائكةمنملكاالليلةتلكفيرأتإبراهيمزوج

فإن،لهاواخضعي،إليهاارجعيقال،سارةمنهربت:قالت؟أقبلتأينومن

)1(،إسماعيلاسمهولذاوتلدينتحملينقريبوعنوذريتكزرعكسيكثراللَه

الجميعفوقيدهوتكون،الناسأعيَنولدكويكون،خشوعكسمعقداللّهلأن

نصانتهىالدنيا"معظمفيأمرهويكون،بالخضوعإليهمبسوطةالجميعويد

.التوراة

وإنما،الدنيامعظمفيمتصرفينيكونوالمصلبهوأولادإسماعيلأنومعلوم

أهلعلىعلاالإسلامدين!لأنمحمدنبيناوهو،ذريطَلعظيمبذلكالإشارة

أمروهذا،ومغاريهاالأرضمشارقفيأمتهوتصرفت،معمورهاوأكثر،الأرض

1(

موسىموتدكِرَحتىصفحاتعدةالكتابةاستمرتثم9(:31)تثنيةبهاللهأمرهالذيالنثيد

"لوحيهوموسىزمنفيالمكتوبأنفتعلمسطورعدةالكتابةواستمرت(ه:34)تثنية

أعلم.الله؟همأين"و"التوراةالعهدلماوداكتاب"الحجارة

حُبلىأنترها.الكثرةمنيعدفلانسلكاممثر"تكثيزا(16:01)تكولنلهاجرالملاكبشارة(

علىيدهوحشئاإنسانَايكوندانهلمذلتكسمعقدالربلأنإسماعيلاسمهوتدعينابناتلدين

منوحشئايكون!وهوالسامريةوفي"يسكنإخوتهجميعوأمامعليهواحدكلويدواحدكل

بعدماالثانيةالبشارةجاءتهاولدنهفلمادايسكنإخوتهوحولبهالكلويدبالكليدهالناس

منهاجرالثهملاكُونادى،الغلامصوتالله"فسمع(12:17)تكوينالصحراءفيتاهت

بهيدكوشديالغلاماحمليقوميهو.حيثالغلامصوتسمعقداللهلأنتخافيلا:السماء

راميوكانفكبر،الغلاممعاللهوكانماءبئرفابصرتعينيهاالثهوفتحعظيمةأمةسأجعلهلأني

وعيسىيحيىإلاطفولتهمنذأحدمعكاناللهأنكتابهميذكرولم،فارانبريةفيوسكنقوس

الله.بأمرنسلهوعظمةإسماعيلنبوةيوكدمما8(2:04،1:0لوقالَج!نَكز)إنجيل
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عوامهم.عنيكتمونهولكنه،وجماهيرهماليهودعلماءتعرفه

"أن)1(:التوراةمنالخامسكتابمنعشرالثامنالفصلفيماذلكومن

نبيًاالزمانآخرلهمأقيمأنيإسرائيللبنيقل:ا!سَلالموسىقال-تعالى-الله

وهذا"منهأنتقمعنييؤديهاالتيكلمتييستمعلمومن،إخوتهمبنيمنمثلك

منليسالزمانآخرفيإسرائيللبنييقيمهالذيالنبيهذاأنعلىيدلالنص

إسرائيلبنيمنكانموسىبعدبعثنبيوكل،إخوتهمبنيمنولكنه،نسلهم

ولدمنمحمدحملأنهنبيناإلاإخوتهمبنيمنيبقفلمالشلاعيسىوآخرهم

فهذه،إسرائيلبنيجدوإسحاق،إبراهيمبنإسحاقأخووإسماعيل،إسماعيل

بنيأنبياءمنلنبيالبشارةهذهكانتولو،التوراةفيذكرتالتيالأخوةهي

الأنبياءجميعأنعلىأجمعواواليهود،معنىالأخوةهذهلذكريكنلمإسرائيل

نأهنابالمثليةوالمراد)2(مثلهفيهميكنلمموسىبعدإسرائيلبنيفيكانواالذين

1(

2(

فيكلاميوأجعل،مثلكإخوتهموسطمننبيَالهم"أقيم:لموسىالربقال(18:18)تثنية(

باسميبهيتكلمالذيلكلامييسمعلاالذيالإنسانأنويكونبهأوصيهمابكلفيكلمهمفمه

نبيلأنهفمهفياللهكلامويكون،إسماعيلبنيمنأيإسرائيلبني)خوةمنفهوأأطالبهأنا

هذاويكون.القيامةيومفيبالعقولةأي.اللهعندحسابهفلهبهويؤمنيتبعهلامنوكل،أمي

ذلك.بعدسيأتيكماشيءكلفيموسىمثلالنبي

فيالربعرفهالذيموسىمثلإسرائيلفينبيبعدُيقم"ولمالعبرلةالتوراةفي(34:01)تثنية(

لأنمحزَفوهوموسىغيرمخرشخصكتبهوالكلام!الشديدةاليدكلوفيالاَياتجميع

فهذاشفاها"اللهناجاهالذيكموسىاسرائيلفينبيأيضئايقوم"ولا:تقولالسامريةالنسخة

المثيلالنبيأنأي،إسرائيلينيفيالإطلاقعلىموسىمثلنبيقيامعدميؤكدمؤبدنفي
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منلأنهم!محمدنبيناصفةهيوهذه،بعدهالأممتتبعهبهخاصبشرعيأتي

عليهاتبعهالشرائعلجميعناسخةبشريعةجاءوقدإسماعيلبنيالربإخوانهم

الأنبياء،جميعومن،منهأفضلوهو،الحيثيةهذهمن)1(كموسىفهو،الأمم

أجمعين.وعليهمعليهالثهصلىأمتهبإجماع

)2(:التوراةمنالخامسكتابمنوالثلاثينالثالثالفصلفيماذلكومن

نعمةعلىدثهوالحمدإسماعيلبنيمنفعلَايكونالصفحةأعلىفيسابقاالمذكورلموسى

نعمة.بهاوكفىالإسلام

طفولتهفينشاكلاهمالأنكثيرة-والسلامالصلاةعليهما-وموسىمحمدبينالتشابهأوجه(

ثم،أولَاالكفارأرضفيوبدأالأريعينعمرفيكليهمابفةوتمت،وأبيهأمهأحضانعنبعيدَا

منوانجبتزوجوكلاهماالكفارمناللهقجاهوراءهوسعواسزاالكفارأرضمنبشعبههاجر

عنمشقلةبشريعةجاءوكلاهمالشبومنجئاومعلضاوقاضيَاقائذاكانوكلاهمازوجاتعدة

وسيادةعليهموالانتصارالكفارقتالالكثيرمنذلكوغيرالترابفيودفنماتوكلاهماسابقيه

غ.0001شريعته

موتهقبلإسرائيلبني-اللهرجل-موسىبهاباركالتيالبركةهي!وهذه(ا:33)تثنية(

القدسريواتمنوأتىفارانجبلمنوتلالأسعيرمنلهمواشرقسيناءمنالربجاء:فقال

قدميكعندجالسونوهميدكفيقديسيهوجميع،الثعبفاحبلهمشرلعةناريمينهوعن

سيناءفيالربجبلمنبالتوراةإسرائيللبنياللهجاءفقدكالدعاءوالبركةاأقوالكمنيتقبلون

ثم،(ا-.ا:15)يشرعسعيرعندوحدودهايهوذاأرضمنعيسىالمسيحلهموأرسلعادثم

الىالإسراءوحدث2(12:1)تكوينإسماعيلجدهارضفارانمنوتلألأالأنبياءخاتمجاء

النبيعننبوءةالرليبالاسمبلأورشليمداالعبريبالاسمهنافيكرهاولم،القدسمدينة

الثريعةهذهشعبهوأحبكال!هشيمفأحرفتهاالأصنامفيفسارتكالارشريعتهوكانتالعردى

بنيعداوةعنلكأحكيولنقدميهتحتمجلسونلنبيهممتواضعينالبشرأقدسمنوصاروا

تلاميذهتشاجروحتىللمسيحاليهرذوعداوةمثلأ(41،11)عدد،وأنبيافهملموسىإسرائبل
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جبلمنوظهرساعير،منإليناوطلع،سيناءطورمنجاء-تعالى-الرب"أن

الذينالعمالقةملوكمنرجلاسمفارانفإن،الحجازوأرضمكةيعنىأفاران

".باسمهكلهالقطرفتسمىلفارانوتخومهالحجازفكانالأرضاقتسموا

تباركوتوحيدهدينهظهوربمجيئهيريدسيناءطورمناللهجاء:ذلكومن

به،بالشامجبلَايعنيساعيرمنوطلعسيناءبطورموسىإلىأوحىبماوتعالى

أوحىبمايريدفارانجبلمنوظهرإليهاللهأوحاهبماالبلاعيسىدينظهور

.!محمدنبيناإلىوالحجازبمكةالإسلامدينمن-تعالى-الله

الأولياءالرجالهمفالقديسون!يمينهوعنمعهالقديسينرايات"أن:وقوله

وعن،معهكانواالذينلأنهم!ولمحمدنبيناأصحابهنابهموالمراد،الصالحون

!نر.قطيفارقوهفلم،يمينه

عيسى"أن:الأريعةالأناجيلكتبواالذين،الأريعةعليهاتفقما،ذلكومن

!الهيوأبيكم)1(أبيإلىأذهبإني،السماءإلىرفعحينللحوارلينقالالشلا

هوالشريفالاسموهذاأبارقليطاسمهبعديمنيأتيبنبيوأبشركمهـالهكم

النبيأصحابإلا،وغيرها24(:22الوقاو(ه:7،6:66،11:53)يوحنالهوهجرتهم

ونهارَا.ليلَاويحرسونهبأرواحهميفدونهكانوافقدل!محمد

إلىأصعد)نيلهموقوليإخوتيالى"اذهبي:المجدليةلمريميسوعقال(02:17يوحنا)إنجيل(1)

عنهيتحدثيسوعكانأ"البارقليطبينماالمزحومةالقيامةبعدوذلك،وإلهكمإلهيوابيكمأبي

ولماللهعبدالمسيحأنيزكدلأنهمسيح!!وأناعقليبزعجالنصهذاوكانالمزعومالصلبقبل

القساوسة.كبارعندولا،كقيغيرتفسيزالهأجد
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العزيز:كتالهفي!هاللهقالكماأحمدبالعربيةوتفسيره،اليونانيباللسان

الإنجيلفيوهو،6،:الصف1!اخمَدُاَتهُهُربَغدِىمِنيَأقبِرَسُولٍوَمُبَشَرا)

إسلامي.سببكانالذيهوالمباركالشريفالاسموهذا")1("براكلتسباللطيني

.الكتابهذاأولفيذكرهتقدمكما

:قالالكللاعيسى"ان:إنجيلهمنعشرالرابعالفصلفييوحنا)2(وقال

فالبارقليطشيء!كليعلمكمالذيهوالزمانآخرفيأبىيرسلهالذيالبارقليط)3(

القرآنمنإليهاللهأوحاهبما،شيءكلالناسعلمالذيوهو!محمدنبيناهو

قالكما،شيءمنفيهاللهفرطوما،والاَخرينالأولينعلومفيهالذي،العظيم

1(

2(

3(

ايدائمة.المبايعةصاحبوتعنى،باراكليونأوبراكليوس،اللاتينيةباللغةيفيباللطينى(

:13(16)يوحناوفيلكم،قلتهمابكلويذكركمشيءكليعلمكم269(:14)يوحنا(

لكملأقولايمئاكثيرةاموزالي")ن(16:12)يوحنامباشرةقبلهاوقال!اَتيةبأمور"ويخبركم

الحقجميعالىيرشدكمفهوالحقروحذاكجاءمتىوأماالاَنتحتملواانتسبتطيعونلاولكن

يمجدنيذاك،آتيةبامورويخبركمبهيتكلماللهعندمنيسمعماكلبل،نفسهمنيتكلملالأنه

لاقليلبعد.ويخبركمليمماياخذإنهقلتلهذاليهوللابماكلويخبركمليممايأخذلأنه

نأبرنابا()إنجيلقالهماهوهذا!الأبإلىذاهبلأنيتروننيأيضاقليلبعدثم،تبصرونني

ودفنصلبوبعديهوذاعلىشبههالقاءوتمعليهليقبضوااليهودرخولقبلرفعهتمالمسيح

وبرنابامريملأمهوشرحفنزلينزلأناللهمنيسوعفاستأذنالمسيحهوأنهالبعضأشاعيهوذا

الملائكة.رفعتهئمالأمرحقيقةالحواريينوأقرب

وهو،اللهعندمن،يسمعماكل9ائيوهو!نفسهمنيتكلم"لاصادقنبيهولماالحق"روح(

الاضطهاداتوسطفيبهيتكلمأنالمسيحيقدرلموبما!بأمورآتية"يخبركمولذلكالأنياءخاتم

الروماني.الاحتلالتحتوالبلادولأتباعهلهحصلتالتيالعظيمة
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المسيحبعديظهرولم،138:الأنعام1!ءٍشَئمِناَلكِتبفِىفَرظنَامًا):سِ!الثه

الجليلة.البشارةبهذهالمر)دفهور!محمدنبيناغيرالصفةبهذهمرسلنبي

قالالمسيح"أن:إنجيلهمنعشرالسادسالفصلفييوحناقالماذلكومن

يناجيكمولكن،شيئًانفسهتلقاءمنيقولمابعدىِمنأبييرسلهالذيالبارقليط

أ.والغيوببالحوادثويخبركم،كلهبالحق

مطرودمخذولإلاينكرهالامجيثالمتواترةبالأخبارقيمحمدنبيناصفةوهذه

بوحيإلايقولولا،الهوىعنينطقلاكونهفاماش!اللهرحمةأبوابعن

يَنطِقُوَمَا):!اللهقالكما،أمتهبينفيهخلافولا،بهاللهيشهدفهذا،يوحى

.3،14:النجم1!يُوحَىوَخىإِلَأهُوَإِنيبِمحَاآقَوَىعَنِ

لابحروهو،كتبفيهجمعتواسعفبابوالغيوببالحوادثإخبارهوأما

الفضلأبىالإسلامحجةالإمامالفقيهللسيدالشفاءكتابوفي،بساحلهيحاط

الأبصار.لأولىواعتبارمقنعقيهماعياض

داودقالماذدكفمنكدخَمالبَمصالمتقدمينالأنبياءكتبمن!ح!نبوتهثبوتوأما

ومن،البحرإلىالبحرمنيملكإإنه:)1(والسبعينالثانيالفصلفيالزبورفيا!حلا

نبوءةوهو-والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهص،-داودلمنبيوليسلسليمان72()مزمور:(1)

أحكامكاعط)اللهم:المكرر(الكلام)سأختصرعنهويقول،!محمدسيدناعنواضحة

سلائاالجبالتحمل،بالحقومساكمينكبالعدلشعبكيدين،الملكلابنويرك،للملك

يشرق،المطرمثلينزل،الشص!مادامتيخشونكالظالموشحقالائسينبنييخلص،للشعب
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لهوشحجد،بالهداياوالجزائراليمنملوكوتأتيه،الأرضمقطعإلىالأنهارأدنى

كلفيويبارك،وقتكلفيعليهويصلي،والانقيادبالطاعةلهوتدين،الملوك

وجودقبلموجودواسمه،الأبدأبدإلىويدوم،المدينةأنوارهوتنور،يوم

إ.الشمس

هذهدفعمنوكل،لهيشهدوالوجودبئِمحمدنبيناصفاتكلهاوهذه

الأنبياءمنلغيرهمدعادعاهاوإن،يستحقهاأحدالعالمفييجدفلاعنهالصفات

.بالبهتانمجاهراكان

وهوالجليلةالصفاتهذهإليهنسبداودبعدالأنبياءمنأحدًااعلملاثم

ذلكيكتمونولكنهم،الذاتيةصفاتهأنهايعلموناليهوروعلماء!محمدنبيناقبل

.الأزلفيالسابقةلشقاوتهم

البحر،إلىالبحرمنويملك،القيامةيومالقمريضمحلأنإلىالسلاموكئرة،الصديقأيامهفي

تجثوأمامه!كلهالعالمثمالشامثمالجزيرةشبهفيالإسلام"اتشارالاْرضأقاصيإلىالنهرومن

كل،هديةيقدمون()اليمنوسبا)العراق(شباملوك،الترابيلحسونوأعداؤه،البرلةأهل

صلى"اللهميباركهكلهاليومدائمَالأجلهويصلي،شباذهبمنويعطيهويعيشلهتتعبدالأمم

،الجبالرؤوسفيالأرضفيبرحفنهصحابتهتكونمحمد،سيدناعلىوياركوسلم

ويتباركوناسمهيمتدالشمسقُذامالدهراسمهيكون،المنورةالمدينةمن-يكرون-ويزهرون

بلادفيوينشأالظالموسمحقيملكسليمانيعدنبيياتولم،يُطَولونَهُالأرضأممكل،به

إلىويهاجرالهدايالهالملوكوتقدمالسجودفيهاوصلانهالسلامويئروصحاريجبالكلها

ر!محمدسيدناالادعوتهفئعمرالجبالبلدمنالمدية
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الزماناَخر"في:كتابهمنالثالثالفصلفيأبقوق)1(النبيقالماذلكومن

تبارك-الربومجيء،أفارانجبالمنوالقدوس،القبلةمنالربيجيء

وهي،فارانجبالمنظهرتل!محمدنبيناهووالقدوس،وحيهمجيء-وتعالى

الحجاز.وأرضمكة

آخر"في:كتابهمنالرابعالفصلفيميخا)2(أيميشاالنبيقالماذلكومن

كلمنويجتمعونفيهالثهليعبدونالمباركالجبلوتختار،مرحومةأمةتقومالزمان

بلاعرفاتجبلهووهذا،شيئًا!بهيشركواولاالواحدالثهليعبدوافيهالأقاليم

اجتماعهوالمباركبالجبلوالاجتماع!محمدأمةهيالمرحومةوالأمة،شك

الأقاليم.جميعصإليهوإتيانهم،بعرفاتالحجيج

1(

2(

غطى)جلاله!فارانجبلمنوالقدوستيمانمنجاء!اللالنبيحبقوقصلاة3(:3)حبقوق(

نظر،الحمىخرجترجليهوعند،الولاذهبقدامه،تسبيحهمنامتلأتوالأرضالسماوات

"خلاصمركباتمركباتكمديانأرضشققرجفت،القِدَماكاموخسفتالأرضفرجفت

"لاإسرائيلبنيمنالنبوةانتهاءبعد،لهاللهونصراعداثهعلىالحرليةانتصاراتهيصفواخذ

ابنتيمااسمعلى،العرليةالجزلرةفيمنطقةهيوتيمان!الكرومفيحمليكرنولا،التينيُزهِر

.(2:51ه)تكوينال!لاإسماعيل

)الأديانالجبالرأسفيثابتَايكونالرببيتجبلانالأيامآخرفيويكون9-3(ا:4)ميخا(

نصعدهلمويقولونكثيرةأمموتسير)الحج(الشعوبإليهوتجرىالتلالفوقويرتفع(السابقة

لمالأمروهذا!سبلهفيونسلكطرقهمنفيعلفايعقوبإلهبيتهـالى)عرفات(الربجبلإلى

أممكلإليهتحجاللهبيتيحوار(مقدس)جبليكونأنالمسيحيةفيولااليهوديةفييحدث

القيامة.يومدهالىاليومهـالىالأنبياءخاتمزمنفيهذاصاردمانمادتهعبادة،الأرض
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)الر!ركَفح!الة!ر!إَفي148

منوالأريعينالثانيالفصلفيأشعياأيميشعيهالنبيقالما:ذلكومن

لنفسهاصطفاهالذيعبدهالزمانآخرفييبعث-سبحانه-الرب"أنة)1(كتابه

الأمين،الروحعلمهماالناسيعلموهو،دينهيعلمهالأمينالروحلهيبعث

التيالظلماتمنيخرجهمنوروهو،بالعدلبينهمويمشيبالحقالناسبينويحكم

أ.يكونأنقبل-سبحانه-الربعرفنيماعزَفتُكموقد،رقودعليهاكانوا

الذيهولأنه،مُبثنةواضحةوس!محمدنبيناصفات-اطهرحمكم-وهذه

خلقه،منوخليلهحبيبهوجعلهلنفسهاصطفاهأنبعدالزماناَخرفيالثهبعثه

والسنة،نالقرموحيوهو،دينهيعلمهالسَنلاجبريلالأمينالروحإليهوبعث

هذاقولمعنىوهو،بتبليغهأمرهماكلرس!النبيبفغوقد.الإسلامدينوشرائع

عبديذا)هوهنايكملثمالصادقالنبيعنالسابقالفصلفياللهيقول-7(ا:42)اشعياء)1

لا،للاممالحقفيخرج،عليهروحيوضعت،نفسيبهسُرتالذينحتاري،أعضدهالذي

لاخامدةوفتيلة،يقصفلامرضوضةقصبةصوتهالشارعفي،يُسمِعولايرفعولايصيح

الجزائروتنتظر،الأرضفيالحقيضعحتىينكسرولايكللا،الحقيخرجالأمانإلى،يطفئ

عهذاوأجعلكوأحفظك،بيدكفأممعكبالبردعوتكقد:الربالثهيقولهكذا،شريعته

،للمنحوتاتتسبيحيولالاَخرأعطيهلا،ومجدياسميهذاالربأنا،للأممونوزاللشعب

الجبالرؤوسمنقيدارسكنهاالتيالديار،صوتهاومدنهاالبرلةلترفعجديدةأغنيةللربغنوا

لكلويطَوناسماعيلبنقيدارنسلمكةمنيبدأالدينهذاأنفيتضح،ليهتفوا،

طولاللهومجفظه،وشريعتهدينهيستقرحتىينهزملاالذياللهعبدبهويأتي-الأمم-الشعوب

حبدوهالذيالمسيحعلىتنطبقلاهناالمذكررةكلهاوأوصافه،التوحيدعبادةينشرلأنهحياته

الىميلادهمنوأوضحناسبقكماموسىشريعةعلىالمسيحوكان،بهواستهزؤواصلبوهمابعد

الله.بأمررَفعهِيوم
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146)الححلييَعل!)مل

الناسبينبالحقيحكموكان،الأمينالروحعفمهماالناسيعلموهو،النبي

العقولأهلأجمععنهونهى،إليهودعا،بهأمرماكلفان،بالعدلبينهمويمشي

عنادًاإلاكَفَرَمَنْبهوكفرأنكرهوماوالمنهياتالمأموراتفيوصوابهعدلهعلى

بهأخرجالذيوالنور،الخذلانبمحتومالشيطانحبالفيوتخبط،للعيانومكابرةَ

النبيهذاوكلام،عليهاللهأنزلهالذيالعظيمالقرآنهو،الظلماتمنالناس

ذكرتولوع!محمدنبينانبوةثبوتعلىالبراهينوأوضحالأدلةأَبيَّنمنأشعياء

ط"اللهمنأرجووأنا،الكتابلطالذلكمنالمتقدمينالأنبياءكتبفيماجميع

)1(.التفصيلوجهعلىمفردًاكتابَابهالأنبياءجميعلبشاراتأجمعان

..العظيصالعليبافهلاقوةو!حولو!الو!يلونعصاللهوحسبا

ينلدايو2إلىأجمعانوصجهآلهوعلىمحمدنأسبدعلىللهاوصلى

لمين.العأصبدتهوالمحمد

موسىللنبيينسبونهاالتيالكتبفيجاءتمحمدحعبسيدنابشارةمائةمنكثركتابهمفي)1(

(.موقعي)انظرمستقلكتابفيانشرهاالدشاءإنوالأناجيلالأنبياءوياقي

هـ.ا427سنةالحجةذينهايةفيالتحقيقتم!حياحمدوديع/د.السابقالشماستحياتمع
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اغافيامَحُهدنَ!ب!الفيمابنقالهماأروعوما

سؤاللناالمسيحأعباد

قومبصنعالإلهماتإذا

منه؟نالوهما3أرضاوهل

فيهفعلوهات!يصخضوإن

إلهبا،انوجودبكىوهل

لماءانسثالطباثخلتوهل

إلهمنإاال!صاخلتوهل

عنهالأملاكتخلتوكيف

ال!حملالخشباتأطاقتوكيف

51عدأيديتمكنتوكيف

حياةاِلىالمسيحعادهلو

رئاضملقبرعجئاويا

شهورمنتسعَاهناكأقام

صغزِالودًاموالفرجوشق

يأتيثم،يشربثم،ويأكل

النصارىإفد،عنالنّهتعالمما

مفصلأي،الصليبأعباد

كسربغيرالعقولتقضىوهل

كرهَاعليهالإلهركبإذا

حقَانالملعوالمركبفذاك

فهذاأفق،المسيحعبدفيا

لرولصفيالةر!ماتمفغ

:اللهفان

وعاهممنجوابهنريد

الإله؟هذافماأماتوه

رضاهنالواإذافب!ثراهم

قواهأوه!إذاشقو-ثم

؟دعاهلمنيستجيبسميع

؟علاهوقد،الترابتحتثوى

؟يداهلسُمرتوقديدبرها،

؟بكاهسمعواوقد،بنصرهم

؟قفاهعلىشُدالحقله

؟قفاهصفعواقدحيثوطالت

؟سواهربلهالمحييأم

حواهقدبطنمنهوأعجب

غذاهحيضمنالظلماتلدى

فاهللثديفاتحًاضعيافَا،

إله؟هذاهل،ذاكبلازم

افتراهعماكلهمسيسأل

؟رماهمنيقبحأويعف

؟بغاهولمن،لهوإحراق

يداهلتسميرشدتوقد

51ترإذتسبهلا،فدسه

مشهاه.وهذا،بدايته
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!!لمجأ

00000000000000000000000005........الكتابهذافيالإسلاميةالبحوثمجمعرأي

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007المحققمقدمة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000023الأولالفصل

عبدفارسأبىوولدهأحمدالعباسأبيمولاناأيامفيلياتفقفيماالثانيالفصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000043العزيز

000000000000000037.اللهرحمهالعزيزعبدفارسأبيالمؤمنينأميرمولاناسيرةذكر

000000000000000000000000000000000000000045النصارىعلىالردفي:الثالثالفصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000094الأولالباب

0000000000000000000063وفرقهممذاهبهموتعددالنصارىافتراقفي:الثافيالباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000063:الأوليالفرقة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000067:الثانيةالفرقة

000000000000000000000017.......النصارىدينقواعدفسادبيانفي:الثالثالباب

000000000000000000000000000000000000027.وصفتهالتغطيسفي:الأوليالقاعدة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000073:التغطيسوصفه

00000000000000000000000000000000000057.بالتثليثالإيمان:وهيالثانيةالقاعدة
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ومامريمبطنفيبعيسىالتحمالابنأقنومأناعتقادهموهي:الثالثةالقاعدة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000082..ذلكسبب

00000000000000000000000000000000000088:بالقربانالإيمانوهي:الرابعالقاعدة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000039:الخامسةالقاعدة

0000000000000000000000000000000000000000000079شريعتهمعقيدةفي:الرابحالباب

ونبي،مخلوقآدميبشرهووانماب!لهليسعيسىأنبيانفي:الخاصالباب

000000000000000000000000000000000000000000000301.والسلامالصلاةعليهمرسل

كذبهم.وبيانالأربعةالأناجيلكتبواالذينالأربعةاختلاففي:السادسالباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000113

جميعمناللهبرأهقدعيسىوأنالكذبمنعيسىإلىنسبوافيما:السابعالبابْ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000123.واعتقادهمأقوالهم

00000000000000000131.اللهأعزهمالمسلمينعلىالنصارىيعيبهفيما:الثامنالباب

والزبوروالإنجيلالتوراةبنصص!محمدسيدنانبوةثبوتفيالتاسمعالباب

وعليهمعليهاللهصلواتالدهراَخرإلىملتهوبقاةورسالتهببعثتهالأنبياءوتبشير

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000913.أجمعين
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